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  لغتنامه قرآنیلغتنامه قرآنی
   سالم سالم

  ::مقدمهمقدمه
 را های کنم او که همه خوبی آغاز م"اهللا" گرفتن از نام ياریبا   

 شوند و او ی و لذا عاشق و والهش مستی در او ني بدچیدارد و ه
 شهی اندازه و همی دهند او که با همگان، بیرا معبود خود قرار م

 .مهربان است
 

لَا : اً ولَهم رِزقُهم فِیها بکْرَةً وعشِیاً سلَاملَّا لَا یسمعونَ فِیها لَغْواً إِ
 : یسمعونَ فِیها لَغْواً إِلَّا سلَاماً ولَهم رِزقُهم فِیها بکْرَةً وعشِیاً  

مگر )نمی شنوند(بیهوده و بی فایده اي نمی شنوند، ) بهشت(در آن
، آن را به صورت نکره به دلیل عظمت ناشناخته آن سالم(یسالم

کسی رزق آنان را نمی (و رزقشان فقط براي آنهاست) آورده است
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سوره مبارکه مریم آیه (در آن صبح و شام) تواند تصاحب کند
 )62شریفه 

 که در "میبسم اهللا الرحمن الرح" فهی شرهی آيبای زی معننیا    
هت  از جنی نوشتار آمد را به جهت معذور بودن مترجمنی ايابتدا
 دیابی ی نممی قرآن کري از ترجمه هاکی چی اختصار، در هتیرعا
 کلمات ی معنقی تنها در صورت فهم دقهی آنی از ای درك معننیوا

 اتی آقی دقی درك معننی از که ای شود حالوتیآن حاصل م
 اورمی رو بی قرآني شد باعث شد که به مطالعه لغتنامه هایحاصل م

 شامل تمام کلمات و میود قرآن کر موجي از آنجا که قاموسهایول
 با سندگانینو  در اکثر آنها،یاشکال مختلف آنان نبود و از طرف

 حاتی توسط خواننده از توضي حوزوالتیفرض گذراندن تحص
 استفاده ي برا1390 نموده بودند، ابتدا از سال ي خودداریاضاف

 کار نی کردم اما امی کلمات قرآن کری شروع به نوشتن معنیشخص
 سالم با ی آمدن لغتنامه قرآندیه لطف صاحب قرآن منجر به پدب

نثر ساده و . دی گردی هزار کلمه قرآن12 از شی بحیترجمه و توض
 لغتنامه به کار رفته است در نی عامه مردم که در ايقابل فهم برا
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 لغتنامه نی ايهایژگی وگری از دمی کردن فهم قرآن کریجهت عموم
 . باشدیم

 1394 آذر ماه سال 29 خی در تاریسالم به فضل الهنگارش لغتنامه 
 االول سالروز شهادت وجود مبارك امام حسن عی رب8مطابق با 

 بقیۀ ی السالم و آغاز امامت اول معلم قرآنِ عالم هستهی عليعسکر
 فی فرجه الشری عجل اهللا تعالياهللا األعظم حجت بن الحسن المهد

 دهی گردلی و تکمحی تصح،شیرای و سپس به دفعات ودی رسانیبه پا
هم اکنون نیز که در حال نوشتن ترجمه مفهومی قرآن . است
به تبع آن لغتنامه سالم را نیز کاملتر می می باشم ) قرآن مبین(کریم

ویرایش جدید از ترجمه مفهومی پس از پایان هر جزء کنم و 
 لغتنامه به مفردات اکتفا نشده و نیدرا. لغتنامه نیز منتشر می گردد

 ذکر شده است از می کلمه در قرآن کرکی موجود يهمه صورتها
 مربوط به هر کلمه پس از استخراج از منابع به حاتی توضیطرف
مرجع  . شده استیسی عموم بازنوي ساده و قابل فهم برایزبان

 نوشته زانی المری لغات در لغتنامه سالم، اغلب تفسینگارش معان
ستادسید محمد باقر شریف  و ترجمه آن توسط اییعالمه طباطبا

 باشد واز منابعی نظیر ی ممی موجود قرآن کريموسوي و ترجمه ها
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مفردات راغب ،الفاظ قرآن نوشته استاد محمد رضایی،فرهنگ 
 عبدالنبی قیم، لغتنامه مرحوم تادمعاصر عربی فارسی نوشته اس

 استاد حاج يهایی راهنمانیهمچن .نیز استفاده شده است... دهخدا و 
 لغتنامه نی رو در پربارتر شدن ایبمبئجواد داهللا گلشن و استاد عب

 نوشتار را از نی به روز شده اينسخه  . داشته است یینقش به سزا
گروه قرآن مبین حضرت سید عالء الدین قرآنٌ مبین یا وبالگ کانال 

 از نی نموده همچنافتی درحسین بن موسی علیهما السالم، شیراز
 گانی به صورت رالی ذنی با عناوروه قرآنیگ نی اداتی تولریسا

 :دیبهره مند شو

 ترجمه و توضیح شامل) لغتنامه قرآنی سالم(لغتنامه قرآن کریم  *
آموزش ترجمه قرآن کریم به  و هزار کلمه قرآن کریم12بیش از 

 زبان ساده

 آموزش قواعد روخوانی و تجوید قرآن کریم با استفاده از شعر و *
 نقاشی و فیلم و نرم افزار

  نرم افزارهاي حفظ قرآن کریم حین نقاشی*
  پرسش و پاسخهاي قرآنی*

  آداب اجتماعی در قرآن کریم*
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 معانی و تفاسیر سوره هاي جزء سی ام قرآن کریم به صورت *
 شعر و سرود

 )معجزات علمی قرآن کریم(لم روز  مجموعه قرآن و ع*

 مجموعه ي کارتهاي قرآن و ترجمه به دو شیوه ي سرودهاي *
 قرآنی و یک آیه ، یک نقاشی

 بحثهاي روایتی و تفسیري و نقل احادیث مربوط به آیات قرآن *
 و  "آیات مثانی" ، "یک آیه یک حدیث"کریم در مجموعه هاي 

 ...و "کلمات معجزه"

به نام (می قرآن کریمفهومبه همراه ترجمه لمه کلمه به کترجمه *
:  با دو هدف صورت گرفته استاین ترجمهنگارش  ،)نیقرآن مب

کلمه به کلمه بودن این ترجمه با توجه به این خصوصیت قرآن 
کریم است که انتخاب تک تک کلمات و حروف و حتی ترتیب 
آنها بی حکمت نیست پس دانستن معنی دقیق جمالت در فهم 

ور و مقصود اصلی آیات بسیار مهم است دوم اینکه پس از منظ
دانستن معنی دقیق جمالت مخصوصاً براي فهم آیات متشابه بنا به 

 که همان معصومین "راسخون فی العلم"توصیه خود قرآن باید از 
علیهم السالم هستند کمک گرفت بنابراین پس از ترجمه کلمه به 
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از سخنان معصومین و کلمه توضیحات الزم براي درك آیات 
همچنین دیگر آیات قرآن کریم به ترجمه اضافه شده است تا در 
. این ترجمه از انتقال مفهوم اصلی به مخاطب، اطمینان حاصل شود

به این ترتیب این ترجمه، فهم قرآن را براي عموم مردم بسیار ساده 
می گرداند به این شکل که خواننده بدون احتیاج به داشتن 

 حوزوي با خواندن این ترجمه بدون مراجعه به کتابی تحصیالت
دیگر یا راهنمایی اشخاص، مفهوم آیات را درك می نماید و از 

به مرور هر صفحه از این متن پس از  . کالم الهی لذت می برد
 در گروه واتساپ و "یک جرعه از کوثر"تکمیل تحت عنوان 

 درج می گردد که کانال تلگرامی قرآن مبین به همراه سؤالی از متن
با پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت دیگر متناسب با تمامی 
گروههاي سنی و کسب امتیاز، از جوائز این گروه نیز بهره مند 

و شرکت در  گروه در واتساپ نی در اتیجهت عضو .گردید
با عنوان  09177168414 به شماره امکی پکیمسابقات آن، 

ضمناً تا کنون . دیارسال کن نی در گروه قرآن مبتیعضو یمتقاض
 جزء از این ترجمه تکمیل گردیده که فایل آن جهت دانلود سیزده

 .در وبالگ قرآن مبین قرار داده شده است
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آن به Word  و pdfمتن از این ترجمه پس از تکمیل هر جزء 
روز می گردد که از آدرسهاي ذیل می توانید به صورت رایگان آن 

 .را دانلود کنید
 نی نواقص اشانی و مساعدتهاهایی که با راهنمایزانی از عزبا تشکر

، ي محمد رضا صدرانیاز جمله آقا: لغتنامه را کاهش داده اند 
، ، مجتبی مطهريي عبدالرسول جعفردی، سمحمود رضا رودبار

 که هر مسلمان هنگام ي روزدی امبه  ... غالمعباس غفاري از شیراز
 بداند که م،ی قرآن کريا و راهگشبای زتی نهای باتی آدنیشن

 .دی گوی به او چه مشپروردگار

 صلوات -هدیه به صاحب و موالیمان امام زمان 
 حضرت سید عالء الدین حسین بن موسی علیهما السالم، شیرازگروه قرآن مبین 

 09177168414 اکبر رستگاریعل
به آدرسهاي به صورت رایگان جهت دریافت نسخه به روز شده 

 )1401-12-01: آخرین ویرایش ( ییدذیل مراجعه نما
   com.blogfa.110mobin.www :وبالگ قرآن مبین

  RASTEGAR1542: نستاگرامیا
 110QURANMOBIN/me.t://https :کانال تلگرامی
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ترجمھکلمهفهرست

امین شمرده شده - بھ امانت سپرده شدهٱؤتِمن ـ1

بیاور(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) و ٱئِْت بِــ2
(َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است  مثل:َفْأِت بـِ)

مشورت کنید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال ٱئْتِمرواْ ـ3
(َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأَتِمُروْا)

نزد ما بیا(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) ٱئِْتناـ4
و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأِتَنا)

برایمان بیاور(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال ٱئِْتنا بِــ5
(َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأِتَنا بـِ)

بیاورید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) و ٱئْتواْ بِــ6
(َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوْا بـِ)

بھ کشتزار خود درآیید-نزد کشتزار خود روید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ٱئْتواْ حرثَکُم ـ7
ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوْا َحْرَثُکْم)

براي ما بیاورید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از ٱئْتونا ِبــ8
اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوَنا ِبـ)

نزد من بیایید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال ٱئْتوِني ـ9
(َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوِني)

برایم بیاورید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال ٱئْتوِني بِــ10
(َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوِني بـِ)

نزد آن زنان بروید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از ٱئْتوهنـ11
اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُتوُھنَّ)

شما دو نفربیایید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از ٱئِْتيا ـ12
اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأِتَیا)

شما دو نفرنزد فرعون بروید(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده ٱئِْتيا ِفرعونَ ـ13
کھ پس از اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأِتَیا ِفْرَعْوَن)

آن دوپیش او رفتند(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از ٱئِْتياه ـ14
اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأِتَیاُه)

اجازه بده(کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) ٱئْذَن ـ15
و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأَذن)

یقین کنید بھ-آگاه باشید بھ اینکھ (کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده ٱئْذَنواْ ِبــ16
کھ پس از اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:"َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب ")

امر کن (کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس از اتصال (َفـ) ٱئْمر ـ17
و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل: َوْأُمْر : و امر کن)

مأوا بگیرید-جا بگیرید (کلماتی کھ با ھمزه قطع ساکن شروع می شوند در واقع شروع آنھا با ھمزه وصل بوده کھ پس ٱئْوواْـ18
از اتصال (َفـ) و (َو) ھمزه وصل در رسم الخط حذف شده است مثل:َفْأُووْا:پس مأوا بگیرید)

آن را بدعت نھادند(شروع کننده اش بودند)ٱبتدعوها ـ19

بجو-طلب کنٱبتِغ ـ20

ُجستن-طلب کردنٱبِتغاَء ـ21

ُجستند-طلب کردند(در اصل "ٱْبَتَغْوْا"بوده کھ حرکت واو بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)ٱبتغواْـ22

ُجستند-طلب کردندٱبتغواْـ23

بجویید-طلب کنیدٱبتغواْ ـ24

ُجست-طلب کردٱبتغٰي ـ25

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي
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طلب کرديٱبتغيت ـ26

آزمایشش کند (ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور آزمایش و ٱبتلَاه ـ27
نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

آزمایش کنید (ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور آزمایش و ٱبتلُواْ ـ28
نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

آزمایش کرد (ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور آزمایش و ٱبتلَٰي ـ29
نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

آزمایش شد (ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور آزمایش و نیز ٱبتِلي ـ30
شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

مبعوث کن-برانگیز(بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)ٱبعثْ ـ31

مبعوث کنید-برانگیزید (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)ٱبعثُواْ ـ32

بھ یکباره فرو بر- ببلعٱبلَِعي ـ33

پسرٱبن ـ34

ٱبن ٱلسِبيِلـ35
در راه مانده (در لغت بھ کسی می گویند کھ فراوان سفر می کند و از جھت ھمراھیش با راه یا از این جھت کھ او را 

کسی نمی شناسد، او را بھ این نام می خوانند و از لحاظ فقھی بھ مسافری گفتھ می شود کھ در راه مانده و مالی ندارد تا 
بھ وطن برگردد، اگر چھ در وطن خود بی نیاز باشد. گمراھی کھ از راه سعادت دور شده نیز بھ نوعی در راه مانده 

محسوب می شود و کمک بھ او در جھت ھدایتش کمک بھ "ٱْبَن ٱلسَِّبیِل" محسوب می شود)

دخترٱبنت ـ36

دو دخترمٱبنتي ـ37

پسرتٱبنک ـ38

بنا کنیدٱبنواْ ـ39

پسرشٱبنه ـ40

پسرش(مؤنث)ٱبنها ـ41

دوپسر(درموقعیت مضاف نون تثنیھ حذف شده)ٱبني ـ42

پسرمٱبِني ـ43

سفید شدٱبيضت ـ44

پیروي کردن - پي گرفتنٱتباعـ45

پیروي کردٱتبع ـ46

پیروي کنٱتِبع ـ47

پیروي کرديٱتبعت ـ48

پیروي کردمٱتبعت ـ49

پیروي کردیدٱتبعتم ـ50

پیروي کردید(در اصل "ٱتََّبْعُتْم"بوده کھ حرکت واو بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)ٱتبعتم ـ51

در پي من آمديٱتبعتِني ـ52

پیرویشان کردٱتبعتهم ـ53
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پیرویت کردٱتبعک ـ54

پیروي شما دونفر کردٱتبعکُما ـ55

ازمن پیروي کرد (مخفف "ٱتََّبَعِني")ٱتبعِن ـ56

پیروي کردیمٱتبعنا ـ57

از شما پیروي کردیمٱتبعناکُمـ58

ازمن پیروي کردٱتبعِني ـ59

از من پیروي کنٱتِبعِني ـ60

پیروي شدندٱتِبعواـ61

پیروي کردندٱتبعواْ ـ62

پیروي کنیدٱتِبعواْ ـ63

از تو پیروي کردند- در پی تو می آمدندٱتبعوکـ64

ازمن پیروي کنید (مخفف"ٱتَِّبُعوِني")ٱتِبعوِن ـ65

ازمن پیروي کنیدٱتِبعوِني ـ66

از او پیروي کردندٱتبعوه ـ67

ازآن پیروي کنیدٱتِبعوه ـ68

پیرویشان کردندٱتبعوهم ـ69

از آن پیروي کنٱتِبعها ـ70

گرفتن شما - اتخاذ کردن شما (در اصل "ٱتِّخاِذُكْم"بوده کھ حرکت حرف میم بھ دلیل تقارنش با ساکن یا تشدید کلمھ بعد ٱتخاِذكُمـ71
است)

ٱتخذَ ـ72
گرفت (کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 

گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 
من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذْت ـ73
گرفتم(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذْت ـ74
گرفتي(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذَت ـ75
گرفت(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)
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ٱتخذْتم ـ76
گرفتید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذْتموهـ77
آن را گرفتید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 
خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

ٱتخذْتموهمـ78
آنان را گرفتید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با 

دست خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : 
اخذه اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک 

کرد، پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي 
بھ جھات دیگر است)

ٱتخذْناهـ79
آن را گرفتیم (چنانچھ بھ واقعیت حتمي اشاره کند: مي گیریم. کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : 

اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ 
پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در 

جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ٱتِخذُواْ ـ80
بگیرید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 

گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 
من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذُواْ ـ81
گرفتند(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

ٱتخذُوکـ82
تو را گرفتند(چنانچھ بھ واقعیت حتمي اشاره کند: مي گیرند. کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : 

اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ 
پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در 

جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ٱتِخذُوِني ـ83
مرا بگیرید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 
خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

ٱتخذُوه ـ84
اوراگرفتند(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 
خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

ٱتِخذُوه ـ85
اورا بگیرید(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 
خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)
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ٱتخذُوها ـ86
آن را گرفتند(چنانچھ بھ واقعیت حتمي اشاره کند: مي گیرند. کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : 

اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ 
پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در 

جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ٱتِخذْه ـ87
اورا بگیر(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 

خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

ٱتخذَها ـ88
آن راگرفت(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست 
خود گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه 
اهللا من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، 
پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

ٱتِخِذي ـ89
بگیر(کلمھ اخذ بھ چند معنا استعمال مي شود، وقتي مي گویند : اخذ الکتاب معنایش این است کھ کتاب را با دست خود 
گرفت و چون مي گویند : اخذ القربان معنایش این است کھ پیشکش و قرباني را قبول کرد و چون مي گویند : اخذه اهللا 

من مامنھ، معنایش این است کھ خداي تعالي او را کھ در جاي محکم و امني پناھنده شده بود بگرفت و ھالک کرد، پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 

دیگر است)

پشت سر بگذار-بگذار و برو-ترک کن (در اصل "ٱْتُرْک"بوده کھ حرکت حرف کاف بھ دلیل تقارنش با ساکن یا تشدید ٱترِک ـ90
کلمھ بعد است)

ٱتسق ـ91
ھمھ جانبھ شد - کامل شد -جمع شد - گرد ھم آمد (از"وسق" معناي جمع شدن چند چیز متفرق مي باشد و عبارت 
"َوٱْلَقَمِر ِإَذا ٱتََّسَق " یعني :بھ ماه سوگند، وقتي کھ نورش جمع مي شود، نور ھمھ اطرافش بھم منضم مي شود و بھ 

صورت ماه شب چھارده درمي آید)

ٱتِق ـ92
بپرھیز-پروا کن (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتقُواْ ـ93
بپرھیزید-پروا کنید (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتقَواْ ـ94
تقوا پیشھ کردند (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتقُوِن ـ95
ازمن پروا کنید (مخفف "ٱتَُّقوِني". کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار 

دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس 
منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با 

اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)
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ٱتقُوه ـ96
از او پروا کردند (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتقَٰي ـ97
پروا کرد (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتقَيتنـ98
تقوا پیشھ کردید (شما زنان) (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد 

.از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتِقني ـ99
بپرھیزید-پروا کنید(مؤنث) (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از 

آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات 
داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت 

از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

ٱتلُ ـ100

بخوان -تالوت کن (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و 
القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 

دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق 
(علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده 

شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش 
مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند و بخدا سوگند، 

معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند 
بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از 
مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، 
ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا 

("

ٱتلُوها ـ101

آن را بخوانید - آن را تالوت کنید (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز 
اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را 

بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. 
از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات 
آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از 

تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند و بخدا 
سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و سوره ھایش را 

بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار کساني کھ حروف آن 
را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ 
احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو 

("
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ٱثَّاقَلْتم ِإلَي ٱلْأَرِض ـ102
خود را بھ سنگیني مي زنید بھ قسمي کھ بھ زمین مي نشینید - بھ زمین مي چسبید - زمینگیر مي شوید (در اصل باب 

تفاعل و تثاقلتم بوده است کھ ت بھ ث تبدیل و براي اجتناب از ابتدا بھ ساکن یک ھمزه وصل اضافھ شده است، از 
معاني باب تفاعل، تظاھر است کھ در این کلمھ استفاده شده است)

پایداري کنیدٱثْبتواْ ـ103

دوازدهٱثْنا عشر ـ104

دوٱثْناِن ـ105

دوازده(مؤنث)ٱثْنتا عشرةَ ـ106

دوازده(مؤنث)ٱثْنتي عشرةَ ـ107

دو(مؤنث)ٱثْنتيِن ـ108

دوازدهٱثْني عشر ـ109

دو- دو تا (ثاني اثنین بھ معناي یکي از آن دو تا است)ٱثْنيِن ـ110

شمارا برگزیدٱجتباکُم ـ111

اورا برگزیدٱجتباه ـ112

برگزیدیمٱجتبينا ـ113

آنان را برگزیدیمٱجتبيناهم ـ114

ریشھ کن شدهٱجتثَّت ـ115

اکتساب کردند - با کوشش فراوان کسب کردند - با کوشش فراوان بھ دست آوردند (جرح بھ معناي کار کردن با ٱجترحواْـ116
اعضاء ( دست) است و مراد از آن کسب است)

گرد ھم آمد (حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)ٱجتمعِت ـ117

گرد ھم آمدندٱجتمعواْ ـ118

اجتناب کردند - با کوشش فراوان دوري کردندٱجتنبواْـ119

اجتناب کنید - با کوشش فراوان دوري کنیدٱجتِنبواْ ـ120

با کوشش فراوان از آن دوري کنیدٱجتِنبوه ـ121

قرار ده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)ٱجعلْ ـ122

قرارمان ده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)ٱجعلْنا ـ123

قرارم ده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)ٱجعلِْني ـ124

قرار دھید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)ٱجعلُواْ ـ125

قرارش ده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)ٱجعلْه ـ126

تازیانھ بزنیدٱجِلدواْ ـ127

آنان را تازیانھ بزنیدٱجِلدوهم ـ128

دورم بدار-برکناردار (جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد ولی در ٱجنبِني ـ129
اینجا استعمالش در باب افعال باعث شده کھ معنی اش متضاد گردد)

تمایل پیدا کن - بگرا - آغوش باز کن - بپذیر(از کلمھ جناح بھ معني بال،دست و بازو از جھت این کھ آغوش باز کردن ٱجنح ـ130
براي چیزي کنایھ از پذیرفتن آن مي باشد)
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با صداي بلند بگویید-فاش بگویید (جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي)ٱجهرواْ ـ131

کامًال سوختٱحترقَت ـ132

بھ دوش گرفت - حمل کردٱحتملَ ـ133

بھ دوش گرفتندٱحتملُواْ ـ134

حذر کنید (َحَذر: ترسیدن و دوري جستن)ٱحذَرواْ ـ135

ازاو بترسید (َحَذر: ترسیدن و دوري جستن)ٱحذَروه ـ136

ازآنان حذر کنید-ازآنان بترسید (َحَذر: ترسیدن و دوري جستن)ٱحذَروهم ـ137

ازآنان حذر کن-ازآنان بترس (َحَذر: ترسیدن و دوري جستن)ٱحذَرهم ـ138

یکجا جمع کنید-محشور کنید (کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار ٱحشرواْ ـ139
است)

در تنگنا قرارشان دھید - محاصره شان کنید(کلمھ حصر بھ معناي جلوگیري از بیرون شدن از محیط است)ٱحصروهم ـ140

حفظ کنیدٱحفَظُواْ ـ141

ٱحکُم ـ142
حکم نما-داوري کن (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و 
کشف حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا 

َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

بگشا -باز کن(کلمھ حل در اصل بھ معناي باز کردن گره است)ٱحلُلْ ـ143

حمل کن-سوار کنٱحِملْ ـ144

ٱختار ـ145
اختیار کرد- برگزید (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است 

کھ آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است و معلوم است از بین چند 
چیز ما آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

ٱخترتک ـ146
تورا برگزیدم (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است کھ آنرا 
با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است و معلوم است از بین چند چیز ما 

آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

ٱخترناهم ـ147
آنان را برگزیدیم (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است کھ 

آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است و معلوم است از بین چند چیز 
ما آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

باھم بھ دشمني ومخاصمھ پرداختندٱختصمواْ ـ148

اختالف-ناھمگونيٱخِتلَاِف ـ149

دروغ-افتراٱخِتلَاق ـ150

بھ ھم در آمیختٱختلَطَ ـ151

اختالف پیدا کردٱختلَف ـ152

درآن اختالف رخ دادٱختِلف ِفيِه ـ153

اختالف پیدا کردیدٱختلَفْتم ـ154

اختالف پیدا کردندٱختلَفُواْ ـ155

خارج شوٱخرج ـ156

بیرون رویدٱخرجواْ ـ157
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ٱخسؤواْ ـ158
اي سگان گم شوید-اي سگان دور شوید(خسات الکلب فخسئا معنایش این است کھ سگ را از روي اھانت چخ کردم، 

رفت و در گوشھ اي نشست و عرب وقتي مي خواھد بھ سگ بگوید : چخ، مي گوید : اخسا و بنا بھ گفتھ راغب، در 
کالم،استعاره کنایھ اي بھ کار رفتھ و مراد ازاین کالم زجر و چخ کردن اھل جھنم و قطع کالم ایشان است)

بترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با ٱخشواْ ـ159
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

از من بترسید(مخفف"ٱْخَشْوِني".ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد ٱخشوِن ـ160
البتھ تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

از من بترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه ٱخشوِني ـ161
با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

از آنان بترس(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه ٱخشوهم ـ162
با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ٱخِفض جناحـ163

بسیار تواضع کن - زیر پر و بال بگیر(کلمھ خفض جناح در عبارت "َوٱْخِفْض َلُھَما َجَناَح ٱلذُّلِّ ِمَن ٱلرَّْحَمِة " در اصل بھ 
معني پر و بال گستردن است ولي  کنایھ است از مبالغھ در تواضع و خضوع زباني و عملي و این معنا از ھمان 

صحنھ اي گرفتھ شده کھ جوجھ بال و پر خود را باز مي کند تا مھر و محبت مادر را تحریک نموده و او را بھ فراھم 
ساختن غذا وادار سازد و بھ ھمین جھت کلمھ جناح را مقید بھ ذلت کرده و فرمود : جناح الذل و معناي آیھ این است کھ 
: انسان باید در معاشرت و گفتگوي با پدر و مادر طوري روبرو شود کھ پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس 
کنند و بفھمند کھ او خود را در برابر ایشان خوار مي دارد و نسبت بھ ایشان مھر و رحمت دارد . این در صورتي است 
کھ ذل بھ معناي خواري باشد و اگر بھ معناي مطاوعھ (پذیرفتن و قبول کردن)باشد از گستردن بال مرغان جوجھ دار 

ماخوذ شده کھ از در مھر و محبت بال خود را براي جوجھ ھاي خود باز مي کنند تا آنھا را زیر پر خود جمع آوري 
نمایند و از سرما و شکار شدن حفظ کنند)

بیرون آر-بیفکنٱخلَع ـ164

جانشین من باشٱخلُفِْني ـ165

خود را مبري و یکدیگر را متھم مي کردید (در اصل تدارأتم بوده و تدارء بھ معناي تدافع ومشاجره است و از ماده ( د -ٱدارأْتم ـ166
 ر- ء) است، کھ بھ معناي دفع است)

ٱدارک ـ167
بھ پایان رسیده(در اصل تدارک بوده و تدارک بھ معناي این است کھ اجزاي چیزي یکي پس از دیگري ( مانند حلقھ 

زنجیر) بیاید تا تمام شود و چیزي از آن باقي نماند و در اینجا معناي تدارک علمشان در آخرت این است کھ ایشان علم 
خود را تا آخرین جزءش در باره غیر آخرت مصرف کردند، تا بکلي تمام شد و دیگر چیزي از آن نماند)

بھ یکدیگر برسند(جمعشان جمع شود،در اصل تدارکوا بوده)ٱدارکُواْ ـ168

داخل شو (در اصل "ٱْدُخْل"بوده کھ حرکت حرف الم بھ دلیل تقارنش با ساکن یا تشدید کلمھ بعد است)ٱدخِل ـ169

شما دو نفر داخل شویدٱدخلَا ـ170

داخل شویدٱدخلُواْ ـ171

در آن داخل شویدٱدخلُوها ـ172

داخل شو(مؤنث)ٱدخِلي ـ173

دفع کنیدٱدرؤواْ ـ174

ٱدع ـ175
بخوان(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن 

شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این 
قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)
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ٱدعواْ ـ176
بخوانید(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن 
شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این 
قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ٱدعوِني ـ177
مرا بخوانید(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 
آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ 
و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 
دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این 

قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ٱدعوه ـ178
اورا بخوانید(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 
آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ 
و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 
دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این 

قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ٱدعوهمـ179

آنان را بخوانید - آنان را صدا بزنید(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

ٱدعهن ـ180

آنان را بخوان - آنان را صدا بزن (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

دفع کن- باز گردانٱدفَعـ181

دفع کنیدٱدفَعواْ ـ182

بھ یاد آورد - بھ خاطر آورد (در اصل" ٱذْ  تَکَر" در باب افتعال بوده کھ تا و ذال بھ دال تبدیل شده و سپس بھ صورت ٱدکَر ـ183
یک دال مشّدد در آمده است)

ٱذْکُِرـ184
یاد کن (در اصل "ٱْذُکْر" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف "ر" حرکت گرفتھ است. 
تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر 
پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین 

است)

ٱذْکُر ـ185
یاد کن ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 
بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 

واقعیت نیز ھمین است)

ٱذْکُرنَ ـ186
یاد کنید(مؤنث)( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ 

است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ٱذْکُرِني ـ187
مرا یاد کن ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ٱذْکُرواْ ـ188
یاد کنید - بھ یاد آورید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن 

بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)
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ٱذْکُروِني ـ189
مرا یاد کنید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ٱذْکُروهـ190
او را یاد کنید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

بروٱذْهب ـ191

شما دو نفر برویدٱذْهبا ـ192

برویدٱذْهبواْ ـ193

دچار تردید شدٱرتابـ194

دچار تردید شدٱرتابت ـ195

دچار تردید شدندٱرتابواْ ـ196

دچار تردید شدیدٱرتبتم ـ197

 برگشتٱرتد ـ198

آن دو نفر برگشتندٱرتدا ـ199

رضایت داد-پسندیدٱرتضٰي ـ200

منتظر باشٱرتِقب ـ201

منتظر باشیدٱرتِقبواْ ـ202

در انتظار سرانجام آنان باشٱرتِقبهم ـ203

بازگرد-برگردان (در اصل "ٱْرِجْع" بوده کھ حرکت عین در آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن و تشدید دار کلمھ بعد مي ٱرِجِعـ204
باشد)

بازگرد-برگردانٱرِجع ـ205

ما را برگردانٱرِجعنا ـ206

بازگردیدٱرِجعواْ ـ207

مرا برگردان (مخفف "ٱْرِجُعوِني")ٱرِجعوِن ـ208

برگرد(مؤنث)ٱرِجِعي ـ209

امیدوار باشیدٱرجواْ ـ210

ٱرحم ـ211
رحم کن-رحمت فرما (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

ٱرحمنا ـ212
بھ ما رحم کن-بر ما رحمت فرما (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ 

کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را 
از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)
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ٱرحمهما ـ213
بھ آن دو رحم کن (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و 

محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت 
نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 

عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

روزي بده (از رزق بھ معنی عطائي کھ جاري و ھمیشگي باشد)ٱرزق ـ214

روزیمان بده (از رزق بھ معنی عطائي کھ جاري و ھمیشگي باشد)ٱرزقْنا ـ215

روزیشان دھید (از رزق بھ معنی عطائي کھ جاري و ھمیشگي باشد)ٱرزقُوهم ـ216

روزیشان بده (از رزق بھ معنی عطائي کھ جاري و ھمیشگي باشد)ٱرزقْهم ـ217

بچرانیدٱرعواْ ـ218

رغبت کن - تمایل کنٱرغَب ـ219

سوارشوٱرکَب ـ220

سوار شویدٱرکَبواْ ـ221

بھ زمین بکوبٱرکُض ـ222

رکوع کنید(کلمھ رکوع  بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)ٱرکَعواْ ـ223

رکوع کن (مؤنث)(کلمھ رکوع  بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)ٱرکَِعيـ224

ازمن بترسید (مخفف "ٱْرَھُبوِني". رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)ٱرهبوِنـ225

افزودندٱزدادواْ ـ226

بھ او آزار رسانده شدهٱزدِجر ـ227

آراستگی را پذیرفت و با سعی فراوان، بسیار زینت گرفت(از معانی باب افتعال قبول اثر فعل و کوشش و مبالغھ است)ٱزينت ـ228

سؤال کن (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن ٱسأَل ـ229
می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

بپرسید-بخواھید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب ٱسأَلُواْ ـ230
کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ازآنان بپرسید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب ٱسأَلُوهم ـ231
کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از آن زنان بپرسید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب ٱسأَلُوهن ـ232
کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ازاو بپرس (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن ٱسأَلْه ـ233
می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ازآنان بپرس (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن ٱسأَلْهم ـ234
می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

اجیر کرديٱستأْجرت ـ235

اورا استخدام کن - اورا اجیر کنٱستأِْجره ـ236

اجازه گرفتٱستأْذَنَ ـ237

از تواجازه گرفتٱستأْذَنک ـ238

از توبا اصرار اجازه گرفتندٱستأْذَنوک ـ239
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جایگزینيٱسِتبدالَ ـ240

بسیار شادمان باشیدٱستبِشرواْـ241

ھردو در حالي کھ از ھم پیشي مي گرفتند، دویدندٱستبقَا ـ242

شتافتند - سبقت گرفتند (چنانچھ بھ واقعیت حتمي اشاره کند : مي شتابند، سبقت مي گیرند)ٱستبقُواْـ243

سبقت بگیریدٱستِبقُواْ ـ244

اجابت کرد(باکوشش بسیار)ٱستجاب ـ245

اجابت کردند(باکوشش بسیار)ٱستجابواْ ـ246

از تو پناه خواست (با جّدیت)- با جدیت خواست کھ نزد تو بیایدٱستجارکـ247

اجابت کردید(باکوشش بسیار)ٱستجبتم ـ248

اجابت کردیم(باکوشش بسیار)ٱستجبنا ـ249

اجابت شد(باکوشش بسیار)ٱستِجيب ـ250

اجابت کنید(باکوشش بسیار)ٱستِجيبواْ ـ251

ٱستحبواْ ـ252
دوست داشتند-برگزیدند- ترجیح دادند- ترجیح داده و بسیار پسندیدند(عبارت "َیْسَتِحبُّوَن ٱْلَحَیاَة ٱلدُّْنَیا َعَلي ٱْلَئاِخَرِة " یعني 

: زندگي دنیا را بر آخرت ترجیح مي دھند.حقیقت معناي استحباب این است کھ آدمي جستجو کند تا چیزي را پیدا کند کھ 
دوستش بدارد و لیکن وقتي بعد از آن "علي" بیاید، معناي ایثار و ترجیح را مي دھد و در عبارت " و اما ثمود فھدیناھم 
فاستحبوا العمي  علي الھدي" نیز بھ ھمین معنا است . و معناي استحباب دنیا بر آخرت، اختیار دنیا و ترک کامل آخرت 

است)

ازآنان خواستھ شده بود حفظ کنند(با جدیت)ٱستحِفظُواْ ـ253

ٱستحق علَيِهمـ254
بھ آنان خیانت کردند(در عبارت "َفِإْن ُعِثَر َعَليٰ َأنَُّھَما ٱْسَتَحقَّا ِإْثمًا َفَئاَخَراِن یُقوَماِن َمَقاَمُھَما ِمَن ٱلَِّذیَن ٱْسَتَحقَّ َعَلْیِھُم 

ٱْلَأْوَلَیاِن " کلمھ إثم بھ قرینھ جملھ قبل حذف شده . ومعني کل عبارت مي شود : پس اگر اطالعي حاصل شود كھ آن دو 
شاھد [با شھادت ناحّق خود] مرتكب گناه شده اند، دو شاھد دیگر از آنانكھ علیھ آنھا دو شاھد اول بھ دروغ شھادت داده 

اند وبھ آنان خیانت نمودند، بھ جاي آن دو شاھِد [خائن] میایستند)

مرتکب گناھي شدندٱستحقَّا ِإثْماًـ255

استیالء و غلبھ پیدا کردٱستحوذَ ـ256

سرشار از حیاء بودنٱسِتحياٍء ـ257

زنده نگھ داریدٱستحيواْ ـ258

خارجش کرد(با جدیت)ٱستخرجها ـ259

خوار وخفیف کرد(باکوشش بسیار)ٱستخف ـ260

جانشین کردٱستخلَفـ261

دزدیده گوش کرد- استراق سمع نمودٱسترق ٱلسمع ـ262

آنان را بھ شدت ترساندند (رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)ٱسترهبوهمـ263

آنان را بھ لغزش افکند(با جدیت)ٱستزلَّهم ـ264

از او آب خواست(با جدیت)ٱستسقَاه ـ265

طلب آب کرد(با جدیت)ٱستسقَٰي ـ266

بھ گواھي بگیرید(با جدیت)- برای گواھی بھ جّدیت بطلبیدٱستشِهدواْ ـ267
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ضعیف نگھ داشتھ شدند(با جدیت)ٱستضِعفُواْ ـ268

مرا ضعیف نگھ داشتند- مرا در ضعف قرار دادندٱستضعفُوِنيـ269

قدرت و توانایي داشت(با جدیت)ٱستطَاع ـ270

قدرت و توانایي داشتند(با جدیت)ٱستطَاعواْ ـ271

قدرت و توانایي داشتي(با جدیت)ٱستطَعتـ272

قدرت و توانایي داشتي(با جدیت)ٱستطَعت ـ273

قدرت و توانایي داشتید(با جدیت)ٱستطَعتم ـ274

آن دو طلب غذا کردند(با جدیت)ٱستطْعما ـ275

قدرت و توانایي داشتیم(با جدیت)ٱستطَعنا ـ276

بھ سرعت و عجلھ خواستن آنانٱسِتعجالَهمـ277

مي خواستید ھرچھ سریعتر رخ دھد(با جدیت)ٱستعجلْتم ـ278

پناه ببر(با جدیت)ٱستِعذْ ـ279

خویشتن داري کرد-خودداري کرد(با جدیت)ٱستعصم ـ280

برتر شدٱستعلَٰي ـ281

ٱستعمرکُمـ282
از شما خواست كھ درآباداني كنید - شما را بھ آباداني کردن گماشت(از عمارت بھ معناي آباد کردن چیزي است تا اثر 

مطلوب را دارا شود ھمچنین عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن بھ وسیلھ ي 
روح)

کمک بجویید(با جدیت)ٱستِعينواْ ـ283

ازاو خواست بھ فریادش برسد-ازاو کمک طلبید(با جدیت)ٱستغاثَه ـ284

پوشش قرار دادند-بھ روي خود کشیدند(با جدیت)ٱستغشواْ ـ285

طلب آمرزش کردن(با جدیت)ٱسِتغفَار ـ286

با اصرار طلب آمرزش کن(حرکت حرف "ر" درآن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)ٱستغِفِرـ287

با اصرار طلب آمرزش کن(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغِفر ـ288

با اصرار طلب آمرزش کرد(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغفَر ـ289

با اصرار طلب آمرزش کردند(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغفَرواـ290

با اصرار طلب آمرزش کنید(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغِفرواْ ـ291

با اصرار از او آمرزش طلب کنید(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغِفروهـ292

با اصرار از او آمرزش طلب کن(با جدیت، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغِفره ـ293

با اصرار طلب آمرزش کن (با جدیت- مؤنث، مغفرت در اصل بھ معنی پوشاندن است)ٱستغِفِري ـ294

ضخیم شد-کلفت شد - قطورشد(با جدیت)ٱستغلَظَ ـ295

اظھار بي نیازي کرد(با جدیت) - خود را توانگر نشان داد و ثروت خود را بھ رخ مردم کشید (با جدیت)ٱستغنٰى ـ296

خواستار فتح و پیروزي شدند(با جدیت)ٱستفْتحواْ ـ297
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ٱستفِْتِهم ـ298

ازآنان بپرس(با جدیت) (کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي دیگران مشکل باشد و 
چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش این است کھ من از او حکم شرع را 
پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این ماده لغوي فھمیده مي شود این است کھ معناي این 

کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ ھرجوابي بلکھ جوابي کھ از خود شخص باشد و شخص آن جواب را با 
قابلیتھاي خود بدست آورده باشد و بھ ھمین جھت است کھ مسالھ گو(بازگو کننده نظرات دیگران) را صاحب فتوا 

نمي خوانیم)

بھ آرامي حرکت ده - بھ آرامي بران (کلمھ استفزاز بھ معناي راندن و بھ حرکت در آوردن خفیف و آسان است)ٱستفِْزز ـ299

استقامت ورزیدند(با جدیت)ٱستقَامواْ ـ300

برقرار ماند(با جدیت)ٱستقَر ـ301

استقامت کن(با جدیت)ٱستِقم ـ302

شما دو نفر استقامت کنید(با جدیت)ٱستِقيما ـ303

استقامت کنید(با جدیت)ٱستِقيمواْ ـ304

ٱسِتکْباراً ـ305
خود بزرگ جلوه دادن -تکبر ورزیدن(با جدیت) ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني 

ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است". امام علی علیھ السالم فرمودند: 
"استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

ٱستکْبر ـ306
خود بزرگ جلوه داد-تکبر ورزید(با جدیت) ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، خود 
را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني ترک  

نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

ٱستکْبرت ـ307
خود بزرگ جلوه دادي-تکبر ورزیدي(با جدیت) ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني 

ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

ٱستکْبرتم ـ308
خود بزرگ جلوه دادید-تکبر ورزیدید(با جدیت) ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني 

ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

ٱستکْبرواْـ309
خود بزرگ جلوه دادند-تکبر ورزیدند(با جدیت)( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، 

خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني 
ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

بسیار فراھم کردم(در عبارت "َوَلْو ُکنُت َأْعَلُم ٱْلَغْیَب َلـٱْسَتْکَثْرُت ِمَن ٱْلَخْیِر"، از آنجایی کھ فعل"ُکنُت" عالوه بر "َأْعَلُم" ٱستکْثَرتـ310
زمان "َلـٱْسَتْکَثْرُت" را ھم ماضی استمراری می کند، "بسیار فراھم می کردم" ترجمھ می شود)

ٱستکْثَرتمـ311

تعداد شما از محدوده خودتان فراتر رفت (عبارت "َیا َمْعَشَر ٱْلِجنِّ َقِد ٱْسَتْکَثْرُتم مَِّن ٱْلِإنِس "یعني :اي گروه جن، تعداد 
شما از محدوده خودتان فراتر رفت با اضافھ نمودن برخی از انسانھا بھ خودتان. بھ عبارت دیگر انسانی کھ از شیاطین 
جّن پیروی کند جزء جمعیت آنان بھ حساب می آید و این حدیث  از کتاب بحاراالنوار تأیید کننده این ترجمھ می باشد کھ 

امام رضا علیھ السالم فرمودند:"شیعیان را از این جھت آل محّمد (علیھم السالم) می گویند کھ ھرکس قومی را دوست 
بدارد از آن ھا شمرده می شود اگرچھ از جنس آن ھا نباشد و پروردگار  دراین  باره می فرماید: یا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْکَثْرُتْم 

ِمَن اْلِإْنِس َو قاَل َأْوِلیاُؤُھْم ِمَن اْلِإْنِس، جّنیان برخالف انس ھستند اّما چون انسانھا با آنھا دوست شدند از آنان بھ شمار 
رفتھ  اند و ھمین گونھ است کسانی کھ آل محّمد (علیھم السالم) را دوست بدارند")

بھره برداري کرد(با جدیت)ٱستمتع ـ312

بھره برداري کردید(با جدیت)ٱستمتعتمـ313
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بھره برداري کردند(با جدیت)ٱستمتعواْـ314

چنگ زده-درآویختھ (باجدیت، از مصدراستمساک کھ بھ معناي چنگ زدن و چیزي را محکم چسبیدن است)ٱستمسک ـ315

تمسک کن - چنگ بزن - بیاویز(باجدیت، از مصدراستمساک کھ بھ معناي چنگ زدن و چیزي را محکم چسبیدن است)ٱستمِسک ـ316

با جدیت گوش فرا دهٱستِمع ـ317

با جدیت گوش فرا دادٱستمع ـ318

با جدیت گوش فرا دھیدٱستِمعواْ ـ319

با جدیت بھ آن گوش فرا دھندٱستمعوه ـ320

از شما یاري خواستند (با جدیت)ٱستنصروکُم ـ321

از او یاري خواست (با جدیت)ٱستنصرهـ322

سرباز زدند - سرپیچي کردند (با جدیت)ٱستنکَفُواْ ـ323

قرار گرفتٱستوتـ324

افروخت (از ایقاد بھ معناي افکندن ھیزم در آتش است)ٱستوقَدـ325

قرار گرفت - استقرار یافت - بھ نھایت تعادل وتکامل رسید (جواني تمام عیار شد)ٱستوٰی ـ326

پرداخت- مشغول ... شد(ُثمَّ ٱْسَتَوىٰ ِإَلى ٱلسََّماِء: سپس بھ آسمان پرداخت)ٱستوٰى ِإلَى ـ327

ٱستوٰي علَٰي ـ328

مستولي شد- بھ طور کامل بر آن مستقر شد (گاھی کلمھ عرش در قرآن کریم بھ مرکز دریافت تمام فرامین الھی نسبت 
بھ جزء جزء آفرینش گفتھ می شود بھ عبارت ساده تر عرش بھ علم، قوانین، برنامھ و سنت الھی در اداره جزء جزء 

آفرینش می گویند شاید بھترین تشبیھی کھ بتوان با علم امروزی برای نزدیک کردن مفھوم "عرش" بھ ذھن بھ کار 
برد، ھمان برنامھ سیستم عاملی است کھ بر روی کامپیوتر یا موبایل نصب می شود و ھر فعالیتی در این وسایل را 

کنترل می کند و سایر برنامھ ھا تنھا در محدوده و چھار چوبی کھ ھمین سیستم عامل تعیین می کند، فعالیت می نمایند 
ضمن اینکھ بدون استفاده از سیستم عامل قادر بھ انجام ھیچ کاری نیستند. پس"َخَلَق ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ 

ٱْسَتَوىٰ َعَلى ٱْلَعْرِش" در واقع یعنی پروردگار متعال، پس از بنای عالم، اداره آن را  بر اساس برنامھ و قانونی کھ خود 
وضع نموده بود یا ھمان سنت الھی، قرار داد)

مستقر شديٱستويت ـ329

قرار گرفتیدٱستويتم ـ330

بھ مسخره گرفتھ شد (ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مزاح ٱستهِزئ ـ331
علني نیز گفتھ مي شود)

بھ مسخره بگیرید (ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مزاح ٱستهِزئُواْ ـ332
علني نیز گفتھ مي شود)

عقلش را ربودهٱستهوته ـ333

بھ کلی مأیوس و نا امید شدٱستيأَس ـ334

بھ کلی مأیوس و نا امید شدندٱستيأَسواْ ـ335

آسان و مقدورگشتٱستيسر ـ336

بھ آن یقین حاصل کردٱستيقَنتها ـ337

سجده کنٱسجد ـ338

سجده کنیدٱسجدواْ ـ339
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سجده کن (مؤنث)ٱسجِدي ـ340

بشتابیدٱسعواْ ـ341

ساکن شو-سکونت گیرٱسکُن ـ342

ساکن شوید-سکونت گیریدٱسکُنواْ ـ343

بَبر-نفوذ ده -واردکنٱسلُک ـ344

اورا بھ بند کشیدٱسلُکُوه ـ345

عبور کن - نفوذ کنٱسلُِکي ـ346

ٱسم ـ347
اسم-نام ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل این 

کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام 
یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ 

ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و 
چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

بشنو(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن ٱسمع ـ348
دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

بشنوید(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن ٱسمعواْ ـ349
دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

بھ سخن من گوش دھید (مخفف"ٱْسَمُعوِني".کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در ٱسمعوِن ـ350
غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ٱسمه ـ351
اسمش("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل این 

کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام 
یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ 

ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و 
چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

سیاه شدٱسودتـ352

باد بھ شدت بر آن بوزدٱشتدت ِبِه ٱلريحـ353

ٱشتراه ـ354

اورا با میل و رغبت بسیار خرید (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ 
دلیل استفاده از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 

از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن 
ترجمھ شود یا فروختن. در آیات شریفھ بیست و بیست و یک سوره مبارکھ یوسف با زیبایی بسیار و اختصار با استفاده 

از مصدر اشتراء بھ جای شراء کھ در آیھ قبل استفاده شده بود نشان می دھد کھ این خرید و فروش غیر از خرید و 
فروش آیھ قبل می باشد چون در آیھ قبل گفتھ بود کھ با بی رغبتی آن معاملھ را انجام دادند و باز ھم شنونده خودش 

نتیجھ می گیرد کھ در طول سفر کاروانیان بھ حسن و جمال ظاھری و باطنی یوسف پی برده بودند یوسف را در بازار 
مصر بھ بھایی بسیار فروختند در حالی کھ خریداران برای بھ دست آوردن یوسف از ھم سبقت می گرفتند و ظرافت 

کار در اینجاست کھ در قرآن کریم، کالم بی نظیر پروردگار تمام این ماجرا در جایگزین نمودن کلمھ "ٱْشَتَراُه" بھ جای 
" َشَرْوُه" در آیھ قبل، گنجانده شده است)

ٱشترواْ ـ355
خریدند(واو آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است.اشتراء و شراء ھم بھ معنی 

خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا 
فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و 

از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن. عبارت "ٱْشَتَرُوْا ٱْلُکْفَر ِبـٱْلِإیَماِن" یعنی: 
ایمان را با گمراھی معاملھ کردند یا کفر را خریدند بھ قیمت و بھای ایمان)
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ٱشترواْـ356
فروختند (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده از باب افتعال 

رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ "بـ" می 
آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ٱشترٰیـ357
خرید (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده از باب افتعال 
رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ "بـ" می 

آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

شعلھ ور شد -درخشید(ٱْشَتَعَل ٱلرَّْأُس َشْیبًا :موھاي سفید را بھ شعلھ تشبیھ کرده است)ٱشتعلَ ـ358

آن را در بر گرفتھ - آن را شامل شدهٱشتملَت علَيه ـ359

میل پیدا کرد (شھوت در اصل بھ معني از جا کنده شدن یکي از قواي آدمي بھ طرف خواستھ اش مي باشد، خواستھ اي ٱشتهت ـ360
کھ از آن لذت مي برد، مانند شھوت طعام و نوشیدني و  شھوت جنسي)

سخت کن - محکم کن(عبارت "ٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِھْم " یعنی بر قلبھایشان مھر سنگدل شدن بزن)ٱشدد ـ361

بیاشامیدٱشربواْ ـ362

بنوش (مؤنث)ٱشرِبي ـ363

بگشا -باز کن (کلمھ شرح بھ معناي بسط و وسعت دادن واصل این کلمھ بھ معناي پھن کردن و بسط دادن گوشت و ٱشرح ـ364
امثال آن است)

سپاسگزاري کن-شکر کن (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد ٱشکُر ـ365
رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

سپاسگزاري کنید-شکر کنید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ ٱشکُرواْ ـ366
مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

متنفر شدٱشمأَزت ـ367

گواه باش -شاھد باشٱشهد ـ368

گواه باشید-شاھد باشیدٱشهدواْ ـ369

صبر کن (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و ٱصِبر ـ370
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبر کنید (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و ٱصِبرواْ ـ371
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

آشکار کن (بي پرده بگو)(کلمھ صدع و فرق و فصل بھ یک معنا است و معناي فالن صدع بالحق، این است کھ فالني ٱصدع ـ372
حق را بي پرده و آشکارا گفت)

بگردان (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)ٱصِرف ـ373

شکار کنیدٱصطَادواْ ـ374

ٱصطَِبر ـ375
شکیبایي پیشھ کن - خود را بھ صبر بیاراي (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر 
عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع 

دوری از آن را الزم می دانند)

تو(مؤنث) را برگزیدٱصطَفَاِک ـ376

اورا برگزیدٱصطَفَاهـ377

تورا برگزیدمٱصطَفَيتک ـ378

برگزیدیمٱصطَفَينا ـ379
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اورابرگزیدیمٱصطَفَيناه ـ380

ساختم وپروریدم تو راٱصطَنعتک ـ381

عفو کن - نادیده بگیرٱصفَح ـ382

ٱصفَحواْ ـ383

عفو کنید - نادیده بگیرید (در معناي "صفح "روي خوش نشان دادن نیز مستتر است. پس معناي صفحت عنھ این است 
کھ عالوه بر اینکھ او را عفو کردم روي خوش ھم بھ او نشان دادم و یا این است کھ من صفحھ روي او را دیدم در 

حالي کھ بھ روي خود نیاوردم و یا این است کھ آن صفحھ اي کھ گناه و جرم او را در آن ثبت کرده بودم ورق زده و بھ 
صفحھ دیگر رد شدم و این معنا از ورق زدن کتاب اخذ شده، گویا کتاب خاطرات او را ورق زده است.عبارت 

"َأَفَنْضِرُب َعنُکُم ٱلذِّْکَر َصْفحًا َأن ُکنُتْم َقْومًا مُّْسِرِفیَن"یعني :"آیا بھ جرم اینکھ شما مردمي اسرافگرید از فرستادن قرآن 
بھ سوي شما صرفنظر کنیم"در واقع موضوع نازل کردن قرآن را بھ صفحھ اي تشبیھ کرده کھ با ورق زدن از آن 

عبور مي کنند و آن را نادیده مي گیرند)

در آن داخل شوید - در مسیرش قرار گیرید(اصل کلمھ صلو  بھ معناي پیروي است و صالي جحیم بھ معناي دنبالھ رو ٱصلَوها ـ384
جھنم است، بھ طوري کھ ھر جا راه جھنم را سراغ داشتھ باشد بھ آنجا برود و عمل دوزخیان را مرتکب شود)

بسازٱصنِع ـ385

بزنٱضِرب ـ386

بزنیدٱضِربواْ ـ387

بزنید بھ اوٱضِربوه ـ388

ٱضِربوهنـ389
آن زنان را بزنید(در خصوص عبارت "َوٱْھُجُروُھنَّ ِفي ٱْلَمَضاِجِع َوٱْضِرُبوُھنَّ "از امام صادق علیھ السالم روایت شده 

کھ فرمودند : ھجر در مضاجع بھ این است کھ دررختخواب زن برود، ولي پشت خود را بھ او کند و نیز در معناي  
زدن از آن جناب روایت کرده کھ باید با مسواک کھ چوب کوچکي است کھ بھ عنوان مسواک استفاده مي شود و طبعًا 

ضربھ ناشي از آن فقط حالت نمایشي زدن دارد و آسیبي نمي رساند، او را زد)

ناچار شدٱضطُر ـ390

ناچار شدیدٱضطُِررتم ـ391

جمع کن (ٱْضُمْم ِإَلْیَک َجَناَحَک : دستت را روي قلب خود قرار بده)ٱضمم ـ392

اورا بیندازید و پرت کنیدٱطْرحوه ـ393

اطالع یافتٱطَّلَع ـ394

اطالع یافتيٱطَّلَعتـ395

ٱطْمأَنَّ ـ396
اطمینان یافت-آرامش یافت (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است 

و این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا "ارض مطمئنة: زمیني 
مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا جمع مي شود و نیز 

سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ٱطْمأْننتم ـ397
ایمن شدید-مطمئن شدید (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است و 

این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا "ارض مطمئنة: زمیني مطمئن"، 
منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا جمع مي شود و نیز سنگھای ریزش 

کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ٱطْمأَنواْـ398
آرام یافتھ اند - اطمینان یافتھ اند-آرامش یافتھ اند (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از 

ناراحتي و اضطراب است و این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا 
"ارض مطمئنة: زمیني مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا 

جمع مي شود و نیز سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

محو ونابود کن (از کلمھ طمس  بھ معناي آن کھ چیزي بھ طرف پوسیدگي و کھنھ شدن دگرگوني یابد. عبارت "َربََّنا ٱطِْمس ـ399
ٱْطِمْس َعَلىٰ َأْمَواِلِھْم " یعنی  ای پروردگار ما بر اموالشان مھر نابودی بزن)
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بھ طور کامل طاھرسازید(در عبارت "ِإن ُکنُتْم ُجُنبًا َفـٱطَّھَُّروْا " استفاده از باب افتعال در این کلمھ نشان می دھد کھ ٱطَّهرواْ ـ400
طھارت کاملتر از وضو، منظور است کھ ھمان غسل است)

ٱطَّيرنا ـ401

فال بد زده ایم (در اصل "طیر" مرغي مانند کالغ  است کھ عرب با دیدن آن فال بد مي زد و سپس مورد استعمالش را 
توسعھ دادند و بھ ھر چیزي کھ با آن فال بد زده مي شود طیر گفتند و چھ بسا کھ در حوادث آینده بشر نیز استعمال 

مي کنند و چھ بسا بخت بد اشخاصي را طائر مي گویند، با اینکھ اصال بخت امري است موھوم، ولي مردم خرافھ پرست 
آن را مبدأ بدبختي انسان و محرومیتش از ھر چیز مي دانند .مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف چپ مسافر بھ 
طرف راست وي پرواز مي کردند کھ آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف راست ایشان قرار 
مي دادند و آن را بارح مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ سھولت مي توانست 

صیدش کند، ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)

ٱعبد ـ402

بپرست-عبادت کن-بندگی کن (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است 
کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده 

ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 
بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 

پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 

3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده 
از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ٱعبدِني ـ403

مرا بپرست - مرا عبادت کن-بندگی مرا کن(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد 

و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم 
بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 

داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 
برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 
دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش 

نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ٱعبدواْ ـ404

بپرستید-عبادت کنید--بندگی کنید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی 
است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ 

بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ 

دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده 
راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش 

آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ 
کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ٱعبدوِن ـ405

مرا بپرستید-مرا عبادت کنید-بندگی مرا کنید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد 

و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند . بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ 
السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 
داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 

برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 
دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش 

نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد در اصل ٱْعُبُدوِني بوده کھ 
مخفف شده)
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ٱعبدوِني ـ406

مرا بپرستید-مرا عبادت کنید- بندگی مرا کنید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد 

و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم 
بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 

داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 
برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 
دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش 

نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ٱعبدوه ـ407

اورا بپرستید-اورا عبادت کنید-بندگی او را کنید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد 

و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم 
بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 

داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 
برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 
دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش 

نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ٱعبده ـ408

اورا بپرست - اورا عبادت کن- بندگی او کن (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد 

و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم 
بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 

داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 
برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 
دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش 

نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عبرت بگیرید (اصل کلمھ عبر بھ معناي گذرکردن از حالي بھ حالي است  و اعتبار و عبرة مخصوص بھ حالتي است ٱعتِبرواْ ـ409
کھ انسان بوسیلھ آن از شناختن چیزي کھ قابل مشاھده است بھ چیزي کھ قابل مشاھده نیست، مي رسد)

ٱعتدواْـ410
تعدي کردند-باخصومت برخورد کردند(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد 

التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود 
معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این 
معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري 

را مي دھد)

ٱعتدواْ ـ411
تعدي کنید-باخصومت برخورد کنید(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام 

است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود 
معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این 
معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري 

را مي دھد)

ٱعتدٰي ـ412
تعدي و تجاوز کرد- از حّد گذشت(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام 

است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود 
معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این 
معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري 

را مي دھد)

ٱعتدينا ـ413
تعدي و تجاوز کردیم(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر 
نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می 

دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ 
فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

بھ تو برخورد کرده - بھ تو رسیدهٱعتراک ـ414
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اعتراف مي کنیمٱعترفْنا ـ415

اعتراف کردندٱعترفُواْ ـ416

از آنان گوشھ گیري و دوري کردیدٱعتزلْتموهمـ417

کناره بگیریدٱعتِزلُواْ ـ418

از شما کناره گرفتندٱعتزلُوکُم ـ419

ازمن کناره گیري کنید - راحتم بگذارید (مخفف"ٱْعَتِزُلوِني")ٱعتِزلُوِن ـ420

از آنان کناره گرفتٱعتزلَهم ـ421

ٱعتصمواْـ422
چنگ زدند و طلب حفاظت کردند(اعتصام بھ معناي آن حالتي است از انسان کھ در طلب حافظي کھ او را حفظ کند از 
خود نشان مي دھد . در عبارت "َوَمن َیْعَتِصم ِبـٱللَِّھ َفَقْد ُھِدَي ِإَلىٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم " جزمش بھ دلیل شرط شدن برای جملھ 

بعد از خود می باشد)

ٱعتِصمواْ ـ423
چنگ زنید و طلب حفاظت کنید(اعتصام بھ معناي آن حالتي است از انسان کھ در طلب حافظي کھ او را حفظ کند از 

خود نشان مي دھد . در عبارت "َوَمن َیْعَتِصم ِبـٱللَِّھ َفَقْد ُھِدَي ِإَلىٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم " جزمش بھ دلیل شرط شدن برای جملھ 
بعد از خود می باشد)

بھ خشم اورا بِکشید-بھ زور اورا بِکشید(از مصدر عتل است، کھ بھ معناي کشیدن بھ عنف و بھ زور است)ٱعِتلُوه ـ424

عمره بھ جا آوردٱعتمرـ425

بھ عدالت رفتار کنید(کلمھ عدل بھ معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است)ٱعِدلُواْ ـ426

ٱعف ـ427
عفو کن - در گذر (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 

طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز 
پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می 

پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ٱعفُواْ ـ428
عفو کنید - در گذرید (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 
طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز 

پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می 
پوشاند و آبرویش را نمی برد)

بدان (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)ٱعلَم ـ429

بدانید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)ٱعلَمواْ ـ430

عمل کن - بساز (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای ٱعملْ ـ431
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عمل کنید (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای ٱعملُواْ ـ432
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ٱغْترف ـ433
برداشت - گرفت و بلند کرد(کلمھ اغتراف و کلمھ غرف بھ معناي آن است کھ چیزي را بلند کني و بگیري، مثال 

مي گویند : فالن غرف الماء و یا مي گویند : فالن اغترف الماء، یعني فالني آب را بلند کرد تا بنوشد . و اغتراف یک 
غرفھ  از آب کنایھ از یک مشت آب برداشتن است ود رعبارت "َمِن ٱْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه " داللت مي کند بر اینکھ پیامبر 
بني اسرائیل آن مردم را از مطلق نوشیدن نھي نکرده بوده بلکھ از نوشیدن در حالت خاصي نھي کرده بوده،  مثال از 

اینکھ لب آب دراز بکشند و با دھان آنقدر بنوشند تا سیراب شوند و مجاز بودند کھ تنھا یک مشت آب بنوشند)

صبحگاه خارج شوید - صبح شده برخیزید بھ سر کسب و کار روید (صیغھ امر و بھ معناي صبح زود بھ طرف کار و ٱغْدواْ ـ434
کسب رفتن است)

بشوییدٱغِْسلُواْ ـ435
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ٱغْضض ـ436
بپوشان- فروبر- آھستھ کن(کلمھ غض بھ معناي روي ھم نھادن پلک ھاي چشم است و اگر در مورد صوت بھ کار رود 
بھ معني آھستھ کردن صداست مانند عبارت " ِإنَّ ٱلَِّذیَن َیُغضُّوَن َأْصَواَتُھْم ِعنَد َرُسوِل ٱللَِّھ ُأْوَلـِٰئَک ٱلَِّذیَن ٱْمَتَحَن ٱللَُّھ ُقُلوَبُھْم 

ِللتَّْقَويٰ َلُھم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم " : بیتردید كساني كھ صدایشان را نزد رسول خدا پایین مي آورند، آنانند كھ خدا دل 
ھایشان را براي پرھیزكاري امتحان كرده، براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ است)

ٱغِْفر ـ437
بیامرز(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری 

برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک 
می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند 

و آبرویش را نمی برد)

محکم وسخت بگیرٱغْلُظْ ـ438

بگشا - باز کن -حل مشکل نما ( از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است. فتح بین دو چیز ، مستلزم جدا کردن ٱفْتح ـ439
آن دو از یکدیگر است)

ٱفْتدت ـ440
فدیھ وعوض پرداخت(مؤنث، "َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھَما ِفیَما ٱْفَتَدْت ِبِھ: در آنچھ بھ آن فدیھ و عوض پرداخت، گناھي بر آنان 

نیست(درست است کھ حکم الھي این است کھ آنچھ بھ عنوان مھریھ بھ زن بخشیده شده بھ او پرداخت گردد ولي اگر بھ 
ھر دلیلي این پرداخت ممکن نشد اگر زن حاضر شد بدون گرفتن مھریھ اش طالق بگیرد امکان جاري شدن حکم 

طالق وجود دارد مانند زماني کھ زن گرفتار شوھر ظالمي شده کھ نھ مھرش را مي دھد و نھ با او بھ شیوه اي انساني 
زندگي مي کند)")

فدیھ وعوض پرداخت کردند(عبارت "َلـٱْفَتَدْوْا ِبِھ ِمن ُسوِء ٱْلَعَذاِب َیْوَم ٱْلِقَیاَمِة " یعني : بي تردید حاضرند آن را براي ٱفْتدواْـ441
رھایي خود از عذاب سخت روز قیامت عوض دھند. واقعیت حتمي و ھمیشگي را با زمان ماضي آورده است)

فدیھ وعوض پرداخت(فدیھ: مالي کھ در ازاي آزادسازي اسیر یا صرفنظر کردن از مجازات مي گیرند)ٱفْتدٰي ـ442

نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادنٱفِْتراًء ـ443

آن را بھ دروغ (بھ خدا) نسبت داده(افتراء:نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)ٱفْتراه ـ444

بھ دروغ نسبت داده (افتراء:نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)ٱفْترٰي ـ445

آن را بھ دروغ (بھ خدا) نسبت داده ام (افتراء:نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)ٱفْتريته ـ446

آن را بھ دروغ (بھ خدا) نسبت داده ایم (افتراء:نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)ٱفْترينا ـ447

جدایي بیفکنٱفْرق ـ448

ٱفْسحواْ ـ449
جا باز کنید (از فسح بھ معني فراخي است و منظور از فراخي دادن در مجالس در عبارت "َتَفسَُّحوْا ِفي ٱْلَمَجاِلِس 

َفـٱْفَسُحوْا َیْفَسِح ٱللَُّھ َلُکْم " این است کھ آدمي خود را جمع و جور کند تا جاي آن دیگري فراخ شود و فسحت دادن خدا بھ 
چنین کس بھ این معنا است کھ جاي او را در بھشت وسعت دھد . جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي 

است و حرکت آخرش بھ دلیل رسیدن بھ حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

انجام بده (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود ٱفْعلْ ـ450
تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام بدھید (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای ٱفْعلُواْ ـ451
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

با یکدیگر جنگیدند (از آنجا کھ یکی از معانی باب افتعال مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر است اقتتال بھ ٱقْتتلُواْـ452
معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

اقتدا کنٱقْتِده ـ453

نزدیک شوٱقْتِربـ454

نزدیک شدٱقْترب ـ455

ٱقْتربِت ـ456
نزدیک شد-نزدیک شدن را پذیرفت و بسیار نزدیک شد(در اصل "ٱْقَتَرَبْت" بوده کھ حرف "ت" در آخر آن بھ دلیل 

رسیدن بھ حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرگت گرفتھ است. رفتن آن بھ باب افتعال پذیرفتن(اثر پذیری) و 
بسیاری(کوشش و مبالغھ) را بھ معنی اصلی فعل اضافھ نموده است)
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آن را فراھم آورده اید-آن را بھ دست آورده اید (ازاقتراف بھ معناي اکتساب است)ٱقْترفْتموها ـ457

بکشیدٱقْتلُواْ ـ458

اورا بکشیدٱقْتلُوه ـ459

آنان را بکشیدٱقْتلُوهم ـ460

ٱقِْذِفيِهـ461
آن را بگذار (کلمھ قذف بھ معناي نھادن و یا انداختن است در عبارت " َأِن ٱْقِذِفیِھ ِفي ٱلتَّاُبوِت َفـٱْقِذِفیِھ ِفي ٱْلَیمِّ "قذف اول  
بھ معناي نھادن و قذف دوم بھ معناي انداختن است و معنا این است کھ او را در صندوق بگذار و بھ دریا بینداز شاید ھم 

از جھت رھا کردن وبي اعتنایي ھر دو بھ معني دوم باشد)

بخوانیدٱقْرؤواْ ـ462

بخوانٱقْرأْ ـ463

ٱقِْصد ـ464
معتدل باش - میانھ رو باش (اقتصاد بھ معناي گرفتن قصد و قصد بھ معناي میانھ است، پس اقتصاد بھ معناي میانھ 

روي در امور و پرھیز از افراط و تفریط در امور است و امت مقتصده امتي است کھ امر دین و تسلیم نسبت بھ 
دستورات الھي کھ مبتنی بر میانھ روی و اعتدال در امور است را پیش گرفتھ مثًال نھ بخل و خّست فرمان دین است 

ونھ بذل و انفاق بیش از حّد بلکھ خواست خداوند اعتدال در انفاق است)

حکایت کن (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي ٱقْصِص ـ465
گیري مي کنند، استفاده شده است)

ٱقِْض ـ466

حکم  کن - انجام بده (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 
َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن 

دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل 
یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن 

ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ 
َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن 

را انجام شده فرض نمود))

کارمرا تمام کنید- مرا بکشید یا نابود کنید(کلمھ قضاء وقتي با حرف الي متعدي شود بھ معناي تمام کردن کار مفعول ٱقْضواْ  ِإلَيـ467
خویش است، حال یا با کشتن و نابود کردنش باشد و یا بھ نحوي دیگر)

قطع کنیدٱقْطَعواْ ـ468

بنشینیدٱقْعدواْ ـ469

مطیع و خاضع شو-فروتنانھ بھ عبادت بپرداز (از قنوت و قنوت بھ معناي اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ٱقْنِتي ـ470
ھمراه باشد)

ٱکْتالُواْـ471
پیمانھ و وزن مي کنند (مصدر اکتیال کھ فعل اکتالوا از آن مشتق است، وقتي با حرف من متعدي مي شود بھ معناي کیل 
گرفتن از مردم  و یا بھ عبارتي، خریدن کاال با کیل تمام است و اگر با حرف علي متعدي شود بھ معناي ضرر رساندن 
و یا دادن جنس بھ مردم بھ کیل ناقص  است. عبارت "ٱلَِّذیَن ِإَذا ٱْکَتاُلوْا َعَلى ٱلنَّاِس َیْسَتْوُفوَن" یعنی: کسانی کھ وقتی بر 

ضرر مردم پیمانھ و وزن می کنند بھ طور کامل می گیرند (گرانفروشی می کنند و تخفیفی نمی دھند یا ترازو و پیـمانھ 
 را برای مــردم نمی چربانند))

بنویس-ثبت کن-مقرر کنٱکْتب ـ472

بنویس ما راٱکْتبنا ـ473

آن را بنویسیدٱکْتبوه ـ474

آن را نوشتھ استٱکْتتبهاـ475

ٱکْتسب ـ476
کسب کرد (با زحمت وطلب با کوشش ومبالغھ) (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با 
صنعت و یا حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج 

مادي زندگي را برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ 
دست آوردھاي خیر و چھ شر)
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ٱکْتسبت ـ477
با کوشش فراوان کسب کرد (مؤنث) (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا 

حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را 
برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ 

شر)

ٱکْتسبن ـ478
با کوشش فراوان کسب کردند (مؤنث) (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا 
حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را 
برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ 

شر)

ٱکْتسبواْ ـ479
با کوشش فراوان کسب کردند (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا حرفھ و یا 

زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را برآورد، 
ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ شر)

بھ آنان  لباس بپوشانیدٱکْسوهم ـ480

برطرف کن -بردارٱکِْشف ـ481

کافر شوٱکْفُر ـ482

در این لحظھ - اکنونٱلْئَانَ ـ483

ـِٰئي ـ484 آنانکھ(مؤنث)(اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَّ

بھ ھم پیچیدٱلْتفَِّت ـ485

آن دوتالقي کردند-آن دوبا ھم روبرو شدند(مؤنث)ٱلْتقَتا ـ486

بدون جستجو اورا پیدا کردٱلْتقَطَه ـ487

اورا بلعید-اورا یک لقمھ کردٱلْتقَمه ـ488

باھم روبرو شدندٱلْتقَي ـ489

باھم روبرو شدیدٱلْتقَيتم ـ490

التماس کنید-جستجو کنید -بطلبیدٱلْتِمسواْ ـ491

آنکھ (مؤنث) (اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَِّتي ـ492

ـِٰتي ـ493 آنانکھ(مؤنث)(اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَّ

آن دو نفرٱلَّذَاِنـ494

آنکھ (اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَِّذي ـ495

آن دو (اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَّذَيِنـ496

آنانکھ (اگر بھ ھمراه آنچھ بھ آن اشاره کرده آمد فقط حرف (کھ) را بھ ترجمھ اضافھ مي کند)ٱلَِّذين ـ497

یھودیانٱلَِّذين هادواْ ـ498

قیامت (آن ساعت معروف، َساَعة: بھ معنی "قطعھ ای از زمان" است کھ در قرآن کریم 37 بار با "ٱل" آمده کھ ھمھ بھ ٱلساعةـ499
معنی قیامت است و 8 بار بدون "ٱل" آمده کھ بھ معنی لحظھ یا قطعھ ای از زمان است)

ٱلسلَامـ500
آن سالم معروف(از این جھت کھ با الف و الم معرفھ شده است بھ استناد آیھ شریفھ 58 از سوره مبارکھ یس: َسَلاٌم َقْوًلا 

ِمن رَّبٍّ رَِّحیٍم، سالمي است کھ سخن پروردگار ھمیشھ و بي اندازه مھربان است و سالمتي و امنیت مي 
بخشد)سالمتي، امنیت
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ٱلْعنهم ـ501
آنان را لعنت کن (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، 
کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود 

تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت 
رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص 

او محروم می گردد)

سروصداي بي معنا در آورید (از مصدر لغو است و لغو بھ معناي ھر چیزي است کھ اصل و ریشھ اي نداشتھ باشد و ٱلْغواْ ـ502
در کالم بھ معناي آن گفتاري است کھ معنا نداشتھ باشد )

ٱللَّه ـ503

معبودی کھ والھ و عاشقش می شوند چون ھمھ خوبیھا را دارد و ھیچ بدی در او نیست- واجب الوجودي (کسی کھ حتمًا 
باید باشد و نبودنش غیر ممکن است) کھ ھمھ ي خوبیھا را دارد و ھیچ بدي در او نیست لذا عقول بشر در شناسائي او 

حیران و  سرگردان است وفقط اوست کھ شایستھ ي پرستش است (لفظ جاللھ ي اهللا اصلش" ٱْلـإلھ "بوده، کھ ھمزه 
دومي در اثر کثرت استعمال حذف شده و بصورت اهللا در آمده است و کلمھ "إلھ "یا از ماده  ألـََھ  کھ بھ معناي پرستش 

است،مي باشد (وقتي مي گویند  الھ الرجل و یا َاَلَھ، معنایش این است کھ فالني عبادت و پرستش کرد)یا از ماده ي " ولھ 
" بھ معني تحیر و سرگرداني و کلمھ نامبرده بر وزن  ِفعال  بھ معناي مفعول ( مالوه) است، ھمچنان کھ کتاب بھ 

معناي مکتوب ( نوشتھ شده) مي باشد . و اگر خداي را"إلھ "گفتھ اند، چون مالوه و معبود است و یا بھ دلیل آن است کھ 
عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است .کلمھ "اهللا"، علم و اسم خاص خدا (آفریننده ي ھمھ چیز)است و بر 

کسي یا چیز دیگري تعلق نمي گیرد. کلمھ "خدا" کھ در اصل مخفف "خود آ(کسی کھ خودش آمده)" معادل مناسبی 
برای کلمھ اهللا نیست چون پروردگار متعال ھمیشھ بوده و نیامده است و ابتدا و آغازی برای وجودش نیست)

ٱللَّهم ـ504

بار الھا- یا اهللا(معبودی کھ والھ و عاشقش می شوند چون ھمھ خوبیھا را دارد و ھیچ بدی در او نیست) - ای اهللا(لفظ 
جاللھ ي اهللا اصلش" ٱْل إلھ "بوده، کھ ھمزه دومي در اثر کثرت استعمال حذف شده و بصورت اهللا در آمده است و کلمھ 
"إلھ "یا از ماده  ألـََھ  کھ بھ معناي پرستش است،مي باشد (وقتي مي گویند  الھ الرجل و یالھ، معنایش این است کھ فالني 
عبادت و پرستش کرد)یا از ماده ي " ولھ " بھ معني تحیر و سرگرداني و کلمھ نامبرده بر وزن  ِفعال  بھ معناي مفعول 

( مالوه) است، ھمچنان کھ کتاب بھ معناي مکتوب ( نوشتھ شده) مي باشد . و اگر خداي را"إلھ "گفتھ اند، چون مالوه و 
معبود است و یا بھ دلیل آن است کھ عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است .کلمھ "اهللا"، علم و اسم خاص 
خدا (آفریننده ي ھمھ چیز)است و بر کسي یا چیز دیگري تعلق نمي گیرد. کلمھ "خدا" کھ در اصل مخفف "خود آ(کسی 
کھ خودش آمده)" معادل مناسبی برای کلمھ اهللا نیست چون پروردگار متعال ھمیشھ بوده و نیامده است و ابتدا و آغازی 

برای وجودش نیست))

ٱلْيومـ505

امروز- اکنون - در این زمان (یوم بھ معناي مقدار قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي از حوادث را در بر گرفتھ 
باشد و بھ ھمین جھت کوتاھي و بلندي این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در 
مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال آن 
نیز استعمال بشود مثًال بھ جاي"روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن جماعت کھ در 
عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس"از ھمین موارد است و منظور این است کھ :وما این روزھا [ِي پیروزي و 

ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست مي گردانیم [تا عبرت گیرند].کلمھ نھار عالوه بر معناي 
روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل استعمال مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي 

استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ باشند،مواردي مانند شمردن ایام (عشرة ایام - ده روز)،اشاره بھ 
مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا اتفاق افتاده (روز بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي 

کھ کار مھمي در آن روز را انجام دادند(روز احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

جدا شویدٱمتازواْ ـ506

ٱمتحنـ507
امتحان کرد (کلمھ امتحان بھ معناي مبتال کردن و اختیار دادن است و امتحان را وقتي بھ کار مي برند کھ بخواھند وضع 

چیزي کھ تاکنون برایشان مجھول بوده معلوم کنند و چون این معنا در مورد خداي تعالي محال است، ناگزیر باید 
بگوییم کھ امتحان در مورد خداي تعالي بھ معناي تمرین دادن و عادت دادن است

و یا امتحان را بھ معناي محنت و مشقت دادن بھ قلب معنا کنیم و بگوییم خداي تعالي این مشقت ھا را بر دلھا تحمیل 
مي کند تا قلبھا بھ تقوي عادت کنند)

ٱمتِحنوهنـ508
آن زنان را امتحان کنید(کلمھ امتحان بھ معناي مبتال کردن و اختیار دادن است و امتحان را وقتي بھ کار مي برند کھ 

بخواھند وضع چیزي کھ تاکنون برایشان مجھول بوده معلوم کنند و چون این معنا در مورد خداي تعالي محال است، 
ناگزیر باید بگوییم کھ امتحان در مورد خداي تعالي بھ معناي تمرین دادن و عادت دادن است و یا امتحان را بھ معناي 

محنت و مشقت دادن بھ قلب معنا کنیم و بگوییم خداي تعالي این مشقت ھا را بر دلھا تحمیل مي کند تا قلبھا بھ تقوي 
عادت کنند)

پرشديٱمتلَأِْت ـ509
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مردي -شخصي -کسيٱمرؤ ـ510

مردي -شخصي -کسيٱمِرٍئ ـ511

مرد -شخصٱمرأَ ـ512

زنيٱمرأَةُ ـ513

دوزنٱمرأَتاِن ـ514

زن توٱمرأَتک ـ515

زن اوٱمرأَته ـ516

زن منٱمرأَِتي ـ517

دو زنٱمرأَتيِن ـ518

ٱمسحواْ ـ519

مسح کنید (کلمھ مسح بھ معناي کشیدن دست و یا ھر عضو دیگري بھ عنوان لمس کننده بھ لمس شونده، بدون ھیچ 
حائلي و با اختیار است،. مسحت الشي ء و  مسحت بالشي ء ھر دو بھ یک معنا است با این تفاوت کھ اگر بدون حرف با 

استعمال شود و شي ء ملموس را مفعول خود بگیرد،منظور مسح ولمس کامل شيء ملموس است و اگر با حرف باء 
مفعول بگیرد، داللت مي کند بر اینکھ بعضي از شي ء ملموس را لمس کرده، نھ ھمھ آنرا . ھمچنانکھ در عبارت 

"َوٱْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُکْم "مورد بحث نیز حرف با آمده و فرموده : "برؤسکم"، پس اینکھ فرمود : و امسحوا برؤسکم 
داللت دارد بر اینکھ مسح مقداري ازسر واجب است نھ ھمھ آن)

برویدٱمشواْ ـ520

بگذرید - طي کنید- برویدٱمضواْ ـ521

بمانید - درنگ کنید (کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)ٱمکُثُواْ ـ522

ٱمنن ـ523
بي حساب ببخش -  بسیار ببخش (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ 

نعمتي کھ بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي بزرگ 
بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ بزرگ و با 

ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما منت نھادم"، پسندیده 
نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

منفجر شد-بیرون شد با کثرت و فراواني - فوران نمودٱنبجست ـ524

ٱنِبذْ ـ525
بینداز- بیفکن (عبارت"َفـٱنِبْذ ِإَلْیِھْم َعَلىٰ َسَواٍء : پس بھ سویشان بھ تساوی بینداز" کنایھ از این است کھ عھدنامھ ای را 
کھ با آنھا بستی با بی اعتنایی جلویشان بینداز البتھ با رعایت اینکھ تنھا در ھر موردی عھد شکنی کردند، تو نیز عھد 

شکنی کنی و در تالفی کردن زیاده روی نکنی. کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ 
آن است)

بھ پا خواستن آنھا - برانگیختن آنھا (از بعث بھ معني برانگیختن و چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)ٱنِبعاثَهمـ526

بھ پا خواست (شخصي کھ برگزیده شده بود، از بعث بھ معني برانگیختن و چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)ٱنبعثَ ـ527

کناره گرفت (کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ آن است)ٱنتبذَت ـ528

درھم و برھم و متفرق شد  - پراکنده شد (در مورد واقعیت حتمي مضارع معني مي شود)ٱنتثَرتـ529

ٱنتِشرواْ ـ530
متفرق گردید-منتشر شوید (کلمھ نشور و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت 
"َوَجَعَل ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد است. و 

اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)
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ٱنتصر ـ531
انتقام گرفت (کلمھ انتصار و کلمھ استنصار ھر دو بھ معناي طلب یاري، یا یکدیگر را یاري کردن است و از آنجایي 

کھ اغلب شخص مظلومي کھ بھ دلیل ضعفش در مقابل ظالم بھ وي ظلم شده است با یاري گرفتن از دیگران ضعفش را 
بھ قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگیرد، بھ معناي انتقام گرفتن نیز مي آید)

ٱنتِصر ـ532
انتقام بگیر(کلمھ انتصار و کلمھ استنصار ھر دو بھ معناي طلب یاري، یا یکدیگر را یاري کردن است و از آنجایي کھ 
اغلب شخص مظلومي کھ بھ دلیل ضعفش در مقابل ظالم بھ وي ظلم شده است با یاري گرفتن از دیگران ضعفش را بھ 

قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگیرد، بھ معناي انتقام گرفتن نیز مي آید)

ٱنتصرواْ ـ533
انتقام گرفتند(کلمھ انتصار و کلمھ استنصار ھر دو بھ معناي طلب یاري، یا یکدیگر را یاري کردن است و از آنجایي کھ 
اغلب شخص مظلومي کھ بھ دلیل ضعفش در مقابل ظالم بھ وي ظلم شده است با یاري گرفتن از دیگران ضعفش را بھ 

قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگیرد، بھ معناي انتقام گرفتن نیز مي آید)

منتظر باشٱنتِظر ـ534

منتظر باشیدٱنتِظرواْ ـ535

انتقام(از آنجا کھ کسی نمی تواند آسیبی بھ پروردگار وارد کند، صفت "ُذو ٱْنِتَقاٍم: دارای انتقام" برای پروردگار یعنی ٱنِتقَامـ536
اینکھ  عاقبت او انتقام مظلومان را از ظالمان می گیرد)

انتقام گرفتیمٱنتقَمنا ـ537

دست برداشتندٱنتهواْ ـ538

دست برداریدٱنتهواْ ـ539

دست برداشتٱنتهٰي ـ540

ٱنحر ـ541
نحر کن (نحر: گودي زیر گلو)-شتر قرباني کن - دستھایت را بھ ھنگام تکبیر گفتن تا راستاي گودي گلویت باال بیار 

(کلمھ نحر بھ معناي سر بریدن شتر بھ نحوی خاص است بھ این ترتیب کھ پس از بستن دست و پای آن شیء تیزی را 
در گودی گلویش فرو می برند و پس از آن کھ در اثر خونریزی توانش را از دست داد و روی زمین افتاد آن را ذبح 

می کنند، ھمچنان کھ کلمھ ذبح بھ معناي سر بریدن سایر جانداران است)

ٱنسلَخ ـ542
تمام شد - سپري شد - جدا شد (انسالخ یعنی بیرون شدن و یا کندن ھر چیزي از پوست و جلدش، در عبارت "َوٱْتُل 

َعَلْیِھْم َنَبَأ ٱلَِّذي َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفـٱنَسَلَخ ِمْنَھا "  این تعبیر کنایھ استعاري از این است کھ آیات چنان در "بلعم باعورا" 
رسوخ داشت و چنان مالزم آیات الھی بود کھ گویی آنھا بھ پوست بدنش چسبیده اند ، ولي بھ دلیل پلیدي دروني کھ 

داشت، از جلد خود بیرون آمد)

برخیزید(از کلمھ ي نشوزبھ معناي بلند شدن از سر چیزي و برگشتن از آن است و نشوز از مجلس بھ این است کھ ٱنشزواْ ـ543
آدمي از مجلس برخیزد تا دیگري بنشیند و بدین وسیلھ او را تواضع و احترام کرده باشد)

شکافتھ شد - دو نیم شد -شکافتھ شدن و دو نیم شدن را پذیرفت(رفتن آن بھ باب انفعال معنی پذیرفتن(اثر پذیری) را بھ ٱنشق ـ544
اصل فعل اضافھ نموده است)

شکافتھ شد - دو نیم شد (مؤنث)ٱنشقَِّت ـ545

بھ زحمت بیفت-رنج بکشٱنصب ـ546

برگشتند(صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)ٱنصرفُواْ ـ547

یاریمان کنٱنصرنا ـ548

یاریم کنٱنصرِني ـ549

یاري کنیدٱنصرواْ ـ550

بھ راه افتادندٱنطَلَق ـ551

آن دو راه افتادندٱنطَلَقَا ـ552

راه افتادیدٱنطَلَقْتم ـ553
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راه افتادندٱنطَلَقُواْـ554

راه بیفتیدٱنطَِلقُواْ ـ555

نگاه کن-ببینٱنظُر ـ556

ٱنظُرنا ـ557

بھ ما نگاه کن- بھ ما مھلت بده (در عبارت "ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا" بھ معني بھ جاي "راعنا "بگوئید : "انظرنا 
"، نھي از گفتن کلمھ "راعنا" بھ این دلیل بوده کھ مسلمانان وقتي کالم رسول خدا صلي اهللا وعلیھ و آلھ را درست 

ملتفت نمي شدند،بھ دلیل اینکھ ایشان گاھي بھ سرعت صحبت مي کرد، از ایشان خواھش مي کردند : کمي شمرده تر 
صحبت کنند، کھ ایشان متوجھ بشوند و این خواھش خود را با کلمھ "راعنا " مطرح مي کردند  ولي این کلمھ در بین 

یھودیان یک نوع نفرین و فحش بود و معنایش "بشنو خدا تو را کر کند" بوده است، یھودیان نیز از این فرصت استفاده 
مي کردند و بھ رسول خدا مي گفتند :" راعنا " ولي منظور واقعیشان ناسزا بود لذا خداي تعالي براي بیان منظور 

واقعي آنان، این آیھ را فرستاد :"من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعھ و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر 
مسمع و راعنا..."و چون منظور واقعي یھود روشن شد، در آیھ مورد بحث مسلمانان را نھي کرد از اینکھ کلمھ "راعنا 

"را  بھ کار برند، وبھ جاي آن بگویند:"انظرنا" یعني کمي ما را مھلت بده)

نگاه کنید - ببینیدٱنظُرواْ ـ558

بھ ما نظر کنید -بھ ما نگاه کنیدٱنظُرونا ـ559

نگاه کن-ببین (مؤنث)ٱنظُِري ـ560

ٱنفَجرت ـ561
منفجر شد-بیرون شد با کثرت و فراواني (از کلمھ فجر بھ معناي انفجار و شکاف وسیع برداشتن، باز كردن وشكافتن 
است اگر صبح را فجر مي گویند . براي این است کھ روشني پرده ظلمت را پاره کرده بھ ھمھ جا منتشر مي شود، گناه 

را ھم بدان جھت فجور نامیدند کھ باعث شکافتھ شدن و دریده شدن حرمت دیانت و پرده حیا است)

بدمید (نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این معناي لغوي نفخ است ٱنفُخواْ ـ562
ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

نفوذ کنید -بیرون رویدٱنفُذُواْ ـ563

خارج شوید - کوچ کنید-باشتاب بیرون روید( از " نفر" بھ معناي کوچ کردن با شتاب (شبیھ گریختن)بھ سوي ھدفي ٱنِفرواْ ـ564
است کھ مورد نظر باشد و اصل این کلمھ بھ معناي فزع (ترس و ھراس)بوده)

قطع شدنٱنِفصامـ565

متفرق شدندٱنفَضواْ ـ566

 تشکافتھ شد (معني اصلي کلمھ فطر چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن)ٱنفَطَر

ٱنفَلَق ـ561
از ھم شکافت (کلمھ فلق - بھ فتحھ اول و سکون دوم - بھ معناي شکافتن و جدا کردن است و این کلمھ در صورتي کھ 
با دو فتحھ باشد صفت مشبھھ اي بھ معناي مفعول خواھد بود، یعني شكافتھ شده . غالبا این کلمھ بر ھنگام صبح اطالق 

مي شود و فلق یعني آن لحظھ اي کھ نور گریبان ظلمت را مي شکافد و سر بر مي آورد)

 کم کنٱنقُص

زیر و رو ودگرگون شد-ٱنَقَلَب علي وجھھ: روبرگرداند (قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است)ٱنقَلَب ـ562

 متزیر و رو ودگرگون شدید-برگشتید (قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است)ٱنقَلَب

زیر و رو ودگرگون شدند -برگشتند-روي آوردند (قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است)ٱنقَلَبواْ ـ563

نکاح کنید - ازدواج نماییدٱنِکحواْ 

با آن زنان ازدواج کنیدٱنِکحوهن ـ564
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ترٱنکَد
سقوط کرد (مصدر انکدار بھ معناي سقوط است و انکدار مرغ از ھوا، بھ معناي آمدنش بھ طرف زمین است،پس 

منظور از "َوِإَذا ٱلنُُّجوُم ٱنَکَدَرْت" این است کھ در آن روز ستارگان مي ریزند. در مورد واقعیت حتمي مضارع معني 
مي شود)

نھي کنٱنه ـ565

ارهبھ آرامي افتاد-ریزش کرد(عبارت "َفـٱْنَھاَر ِبِھ" یعنی: " پس او را بھ آرامی و اندک اندک می اندازد" کھ با حرف "ِبـ" ٱن
متعدی شده است)

فرود آي - پایین بیاٱهِبطْ ـ566

شما دو نفر پایین بیاییدٱهِبطَا 

پایین بیاییدٱهِبطُواْ ـ567

ٱهتدواْ 
ھدایت را با کوشش بسیار طلب کردند و پذیرفتند(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 

سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ٱهتدٰىـ568
ھدایت را با کوشش بسیار طلب کرد و پذیرفت(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 
سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 

معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

 تيدتٱه
ھدایت را با کوشش بسیار طلب کردم و پذیرفتم(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 
سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 

معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ٱهتديتم ـ569
ھدایت را با کوشش بسیار طلب کردید و پذیرفتید(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 

سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

تزتٱه
جنبید - تکان خورد - بھ جنبش درآمد (ھز بھ معناي تحریک بھ حرکت شدید است . وقتي گفتھ مي شود : ھززت الرمح 

معنایش این است کھ من نیزه را بھ شدت تکان دادم و نیز اھتز النبات بھ معناي این است کھ گیاه از شدت سرسبزي 
تکان بخورد)

دوري کنٱهجر ـ570

ازمن جدا شوٱهجرِني 

از آن زنان دوري کنید-با آن زنان قھر کنیدٱهجروهن ـ571

 مهرجاز آنان دوري کن - با آنھا قھر کنٱه

ٱهِدنا ـ572
مارا ھدایت کن (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 

است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 
اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

آنان را راھنمایي کنیدٱهدوهم ـ573
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ترجمھکلمهفهرست

َءاباءـ1
پدران("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباَءکُم ـ2
پدرانتان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 
دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 

مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباَءنا ـ3
پدرانمان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباَءهمـ4
پدرانشان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباَءهم ـ5
پدرانشان(در اصل َءاَباَءُھْم بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ 

گرفتھ است."َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و 
بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد 

در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد. در اصل َءاَباُؤُھْم بوده کھ بھ دلیل 
تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ گرفتھ است)

َءاباِءي ـ6
پدرانم("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 
دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 

مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباؤکُمـ7
پدرانتان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 
دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 

مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباؤکُم ـ8
پدرانتان(در اصل َءاَباُؤُکْم بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ 

گرفتھ است."َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و 
بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد 

در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد. در اصل َءاَباُؤُکْم بوده کھ بھ دلیل 
تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ گرفتھ است)

َءاباؤنا ـ9
پدرانمان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباؤهم ـ10
پدرانشان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباِئک ـ11
پدرانت("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 
دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 

مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

َءاباِئِهن ـ12
پدران آن زنان("َءاَباَء" جمع کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد 

نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي 
گردد در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

بدهَءاِت ـ13

بھ تو دادهَءاتاک ـ14
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بھ شما دادهَءاتاکُم ـ15

بھ شما داده (در اصل َءاَتاُکْم بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ َءاتاکُم ـ16
گرفتھ است)

بھ ما دادَءاتانا ـ17

بھ من دادَءاتاِني ـ18

بھ او دادَءاتاه ـ19

بھ او داد(مؤنث)َءاتاها ـ20

بھ آنھا دادَءاتاهمـ21

بھ آنھا داد(حرف میم بھ دلیل رسیدن بھ حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)َءاتاهمـ22

بھ آن دو دادَءاتاهما ـ23

داد(مؤنث)َءاتت ـ24

بھ ما بدهَءاِتنا ـ25

بدھیدَءاتواْ ـ26

دادند ( در اصل "َءاَتْوْا"بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد در عباراتي نظیر"َءاَتُوْا َءاتواْ ـ27
ٱلزََّکٰوَة " حرف واو حرکت ضمھ گرفتھ است)

دادندَءاتواْ ـ28

بھ من بدھیدَءاتوِني ـ29

بھ او دادندَءاتوه ـ30

بھ آنان بدھیدَءاتوهم ـ31

بھ آن زنان بدھیدَءاتوهن ـ32

بھ آنان بدهَءاِتِهم ـ33

دادَءاتي ـ34

رو آورنده ھا - آینده ھا(در اصل "َءاِتیَن" بوده کھ چون در عبارت "َءاِتي ٱلرَّْحَمـِٰن " مضاف واقع شده، نون آن َءاِتي ـ35
حذف گردیده است)

داديَءاتيت ـ36

آمدني (مؤنث)َءاِتيةٌ ـ37

بھ تو دادمَءاتيتک ـ38

بھ شما دادمَءاتيتکُم ـ39

َءاتيتم ـ40
دادید("َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرِضُعوْا َأْوَلاَدُکْم َفَلا ُجَناَح َعَلْیُکْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا َءاَتْیُتم ِبـٱْلَمْعُروِف: و اگر خواستید کھ براي 

شیر دادن اجیر کنید(دایھ بگیرید) پس گناھي بر شما نیست ھنگامي کھ  آنچھ را دادید بھ صورت معروف(شناختھ 
شده و مردم پسند) بپردازید(با احترام و بھ طور کامل اجرتش را بھ او تقدیم کنید)")
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دادید(در اصل َءاَتْیُتْم بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت ضمھ گرفتھ َءاتيتم ـ41
است)

بھ آن زنان دادیدَءاتيتموهن ـ42

بھ ما داديَءاتيتنا ـ43

بھ من داديَءاتيتِني ـ44

بھ آن زنان داديَءاتيتهن ـ45

نزد تو مي آوردمَءاِتيک بِــ46

نزد شما بیاورمَءاِتيکُم بِــ47

بدھید(مؤنث)َءاِتني ـ48

دادیمَءاتينا ـ49

بھ تو دادیمَءاتيناک ـ50

بھ شما دادیمَءاتيناکُم ـ51

بھ او دادیمَءاتيناه ـ52

آن را دادیمَءاتيناها ـ53

بھ آنھا دادیمَءاتيناهمـ54

بھ آنھا دادیم (در اصل "َءاَتْیَناُھْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت َءاتيناهم ـ55
ضمھ گرفتھ است)

بھ آن دو دادیمَءاتيناهما ـ56

قطعًا نزدشان می آیمَءاِتينهمـ57

رو آورنده ھا بھ سوی او - آینده ھا نزد او(در اصل "َءاِتیَن" بوده کھ چون مضاف واقع شده، نون آن حذف گردیده َءاِتيِه ـ58
است)

مي آید نزد ایشانَءاِتيِهم ـ59

اثرھا - ردپاھاَءاثَاِر ـ60

رد پایشان - دنبالشان- اثراتشانَءاثَاِرِهم ـ61

رد پاي آن دوَءاثَاِرِهما ـ62

برگزید - ترجیح داد(ایثار بھ معناي اختیار و انتخاب چیزي بر غیر آن است)َءاثَر ـ63

تورا برگزید و ترجیح داد - تو را برتري داد(ایثار بھ معناي اختیار و انتخاب چیزي بر غیر آن است)َءاثَرک ـ64

گناھکارَءاِثم ـ65

گناھکارانَءاِثِمني ـ66
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گیرندهَءاِخذٌ ـ67

گیرنده ھاَءاِخِذين ـ68

گیرنده ھاي آن (در عبارت "َوَلْسُتم ِبَئاِخِذیِھ " در اصل "َءاِخِذیَن" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف َءاِخِذيِهـ69
گردیده است)

انتھا - پایانَءاِخرـ70

دیگري - بعديَءاخرـ71

دونفر دیگرَءاخراِن ـ72

انتھا - پایان-آخرت(عالمی کھ پس از سپری شدن و پایان عمر انسان در عالم دنیا(نزدیکتر) برای او آشکار می َءاِخرِة ـ73
گردد)

نفر آِخر ما- آیندگان ماَءاِخِرنا ـ74

دیگرانَءاخرونَ ـ75

انتھایشَءاِخره ـ76

دیگرانَءاخِرين ـ77

آیندگانَءاِخِرين ـ78

َءادمـ79
نام یکي از پیامبران الھي (علی نبینا و علیھ السالم) و پدر ھمھ انسانھایی کھ ھم اکنون در زمین ساکنند(امام صادق 
علیھ السالم فرمودند: آدم، از این رو آدم نامیده شد کھ ادیم(ظاھر و خاک سطح زمین) خلق کرد. غیر از این مورد 

سھ دلیل دیگر ھم برای این نامگذاری ذکر شده است: 1- چون پوست او گندمگون بوده(آدم) 2- چون او از در 
آمیختھ شدن عناصر گوناگون و نیروھای مختلف آفریده شده است(َادَمھ: الفت و اختالط) 3- چون او از دمیده شدن 

روح الھی عطر آگین شده است(ِادام: آنچھ غذا را خوشبو گرداند))
گوشھاَءاذَانـ80

گوشھاي ماَءاذَاِننا ـ81

گوشھایشانَءاذَاِنِهم ـ82

اجازه بدھمَءاذَنَ ـ83

ما بھ تو اعالم مي کنیمَءاذَناک ـ84

بھ شما اعالم کردمَءاذَنتکُم ـ85

اذیت کردندَءاذَواْ ـ86

آن دو نفر را شکنجھ دھید-آن دو نفر را اذیت کنیدَءاذُوهماـ87

آزارمان دادیدَءاذَيتمونا ـ88

َءازر ـ89
نام عموي حضرت ابراھیم (علیھ وعلي نبینا السالم) (البتھ در عبارت "َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم ِلَأِبیِھ َءاَزَر " از این جھت 

کلمھ أب (بھ معني پدر) در مورد او بھ کار رفتھ کھ این کلمھ منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد 
نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي 

گردد در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)
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آن را کمک کرد (از مصدر ایزار بھ معناي اعانت و یاري)َءازره ـ90

َءاِزفَِة ـ91
نزدیک -  از اوصاف روز قیامت (کلمھ آزفھ از اوصاف روز قیامت  و بھ معناي نزدیک است و این معنا یعني 
نزدیک بودن قیامت در آیھ "انھم یرونھ بعیدا و نریھ قریبا : یقینًا آنان آن را دور می بینند و ما آن را نزدیک می 

بینیم"نیز آمده است)
ما را بھ خشم آوردندَءاسفُونا ـ92

بدبو و متعفنَءاِسٍن ـ93

اندوھگین شوم-تأسف بخورمَءاسٰی ـ94

َءاصاِل ـ95
عصرھا - غروبھا - سر شبھا (کلمھ آصال جمع ُاُصل است  و ُاُصل ھم جمع اصیل است ، پس آصال جمع الجمع 
و ریشھ اش کلمھ اصل است  و از این جھت این ساعت از روز معین بین عصر و غروب آفتاب را آصال گفتھ اند 

کھ گوئي ریشھ و مبدأ شب است)

افق ھا - دور تا دور جھان-گرداگرد جھان(جمع افق بھ معنی خط مرزبین آسمان و زمین کھ دایره ای بزرگ بھ َءافَاِق ـ96
مرکِز شخص بیننده می شود)

غروب کنندگانَءاِفِلني ـ97

خورندگانَءاِکلُونَ ـ98

خورندگانَءاِکِلني ـ99

خاندان - فرزندان (برخي آن را تغییر یافتھ کلمھ "اھل" مي دانند)َءالَ ـ100

آیا در این لحظھ-آیا اآلنَءالْئَانَـ101

نعمتھا (کلمھ آالء جمع "َألي" و "إلي" و بھ معناي نعمت است)َءالَاِء ـ102

ھزارانَءالَاٍف ـ103

آیا دو نرَءالذَّکَريِن ـ104

َءاللَّه ـ105

آیا خدا (اهللا: واجب الوجودي (کسی کھ حتمًا باید باشد و نبودنش غیر ممکن است) کھ ھمھ ي خوبیھا را دارد و 
ھیچ بدي در او نیست لذا عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است وفقط اوست کھ شایستھ  پرستش 

است. لفظ جاللھ ي اهللا اصلش" ٱْل إلھ "بوده، کھ ھمزه دومي در اثر کثرت استعمال حذف شده و بصورت اهللا در 
آمده است و کلمھ "إلھ "یا  است،مي باشد (وقتي مي گویند  الھ الرجل و یالھ، معنایش این است کھ فالني عبادت و 
پرستش کرد)یا از ماده ي " ولھ " بھ معني تحیر و سرگرداني و کلمھ نامبرده بر وزن  ِفعال  بھ معناي مفعول ( 

مالوه) است، ھمچنان کھ کتاب بھ معناي مکتوب ( نوشتھ شده) مي باشد . و اگر خداي را"إلھ "گفتھ اند، چون مالوه 
و معبود است و یا بھ دلیل آن است کھ عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است .کلمھ "اهللا"، علم و اسم 

خاص خدا (آفریننده ي ھمھ چیز)است و بر کسي یا چیز دیگري تعلق نمي گیرد)

خدایان - معبودان (از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهةَ ـ106

خدایاني - معبودانی (از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهةً ـ107

خدایان تو- معبودان تو (از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهتک ـ108

خدایان شما- معبودان شما (از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهِتکُم ـ109

خدایان ما - معبودان ما(از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهِتنا ـ110
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خدایانشان - معبودانشان(در اصل َءاِلَھُتُھْم بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم َءاِلهتهم ـ111
حرکت ضمھ گرفتھ است. از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)

خدایانم - معبودانم(از ماده  ألـََھ بھ معناي پرستش)َءاِلهِتي ـ112

حتمًا بھ آنان امر مي کنم - حتمًا بھ آنان دستور مي دھمَءامرنهمـ113

امر کنندگانَءاِمرونَ ـ114

بھ او امر مي کنمَءامره ـ115

َءامن ـ116

ایمان آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

َءاِمن ـ117

ایمان بیاور(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

َءامنا ـ118

ایمان آوردیم (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

امنَءاِمناً ـ119

َءامنت ـ120

ایمان آوردم (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

َءامنت ـ121

ایمان آورد(مؤنث) (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ 
آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

امن (مؤنث)َءاِمنةً ـ122
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َءامنتم ـ123

ایمان آوردید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

شما را امین شمارم( عبارت"َھْل َءاَمُنُکْم َعَلْیِھ: آیا شما را بر او امین شمارم" یعنی : آیا بھ شما اطمینان کنم و او را َءامنکُم ـ124
بھ شما بسپارم)

َءامنواْ ـ125

ایمان آوردند (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست)

َءاِمنواْ ـ126

ایمان بیاورید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 
تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

ایمنان- آنان کھ در امنیتندَءاِمنونَ ـ127

ایمنشان کردَءامنهم ـ128

ایمنان- آنان کھ در امنیتندَءاِمِنني ـ129

پویندگان - رھپویان -قاصدان(آنان کھ قصد عزیمت بھ جایي کرده اند)َءامني ـ130

لحظھَءانَ ـ131

اوقات - ساعات (جمع کلمھ انو است کھ بھ معناي وقت است)َءاناَء ـ132

انس گرفت - دید (از مصدر ایناس، بھ معناي دیدن و بھ چشم خوردن چیزي است)َءانس ـ133

انس گرفتم - دیدم (از مصدر ایناس، بھ معناي دیدن و بھ چشم خوردن چیزي است)َءانست ـ134

انس گرفتید - دیدید - یافتید(از مصدر ایناس، بھ معناي دیدن و بھ چشم خوردن چیزي است)َءانستم ـ135

چند لحظھ قبل -ھم اکنونَءاِنفاً ـ136

فوق العاده داغ - بسیار داغ - در نھایت درجھ حرارتَءاِنيٍة ـ137

شما را جا داد (محترمانھ) - شما را مأوا داد(از ماده ایواء بھ معناي نزدیک بھ خود کردن و کسي را در کنار خود َءاواکُم ـ138
نشاندن است)

محترمانھ جا دادند (از ماده ایواء بھ معناي نزدیک بھ خود کردن و کسي را در کنار خود نشاندن است)َءاوواْ ـ139

محترمانھ جا داد (از ماده ایواء بھ معناي نزدیک بھ خود کردن و کسي را در کنار خود نشاندن است، عبارت َءاوٰی ـ140
"َءاَوىٰ ِإَلْیِھ َأَخاُه" یعنی محترمانھ برادرش را در کنار خود جا داد)

منضم مي شوم - در کناِر ... قرار بگیرم (از مصدر ماوي و ترکیبش با الي بھ معني منضم شدن بھ چیزي یا َءاِوي ِإلَٰيـ141
درکنار آن قرار گرفتن، مي باشد. عبارت "َسَئاِوي ِإَليٰ َجَبٍل " یعني بھ زودي در کنار کوه قرار مي گیرم)
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محترمانھ آن دو را جا دادیم(از ماده ایواء بھ معناي نزدیک بھ خود کردن و کسي را در کنار خود نشاندن است)َءاويناهما ـ142

آیھ ھا - نشانھ ھا (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياتـ143

آیھ ھاي تو - نشانھ ھاي تو (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياِتک ـ144

آیھ ھاي ما - نشانھ ھاي ما (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياِتنا ـ145

آیھ ھایش - نشانھ ھایش (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياِتِه ـ146

آیھ ھایش - نشانھ ھایش (مؤنث) (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياِتها ـ147

آیھ ھاي من - نشانھ ھاي من (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءاياِتي ـ148

َءايةَ ـ149
آیھ - نشانھ (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند- در برخی آیات معنی معجزه می دھد از آنجا 
کھ معجزه نشانھ ای برای اثبات راستی گفتار پیامبران است مانند عبارت "َوَیُقوُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َلْوَال ُأنِزَل َعَلْیِھ َءاَیٌة 

مِّن رَّبِِّھ:  ")
نشانھ ي تو (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءايتک ـ150

دو نشانھ (کلمھ آیھ بھ معناي عالمتي است کھ بر چیزي داللت کند)َءايتينـ151

آمدني - رسیدنيئَاٍت ـ152

الرـ153

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ  معناي الر این است كھ انا اهللا 
الرؤف، منم خداي رؤوف . در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا 
ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم 

اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت 
اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و 

اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

امل ـ154

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ الم معنایش " انا اهللا الملک " است 
. یعني منم خداوند سلطان و اما الم كھ در اول سوره آل عمران است معنایش انا اهللا المجید است، یعني منم خداي 

مجید.در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  
اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت 

ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این 
عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن 

کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

املرـ155

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ  معناي المر این است كھ منم خداي 
محیي و ممیت و رزاق .در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند و 

رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را 
درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره 
دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر 

معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)
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املصـ156

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ معناي المص انا اهللا المقتدر 
الصادق است یعني منم خداي مقتدر صادق. در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از 

اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب 
نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ 

این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست 
درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را 

بیاورید)

أَـ157

آیا (حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما یکي از مواردي کھ معني آن متفاوت 
است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي شود(تسویھ): "إِ نَّ ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َسَواٌء َعَلْیِھْم 

َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن (بقره6):بي تردید کساني کھ کفر ورزیدند(فرامین و نعمتھاي پروردگار را در 
زندگي خود نادیده گرفتھ اند)، بر آنان مساوي است کھ آنان را(از عواقب این غفلت) بترساني یا نترسانده و 
نترساني،(چون در ھر دو صورت) ایمان نمي آورند" ھمچنین در آیھ شریفھ 193 از سوره مبارکھ اعراف: 

"َسَواٌء َعَلْیُکْم َأَدَعْوُتُموُھْم َأْم َأنُتْم َصاِمُتوَن: بر شما مساوی است کھ آنان را دعوت کنید یا اینکھ شما ساکتھا 
باشید(صدا زدن یا نزدنشان فرقی نمی کند". در قرآنھای رسم الخط عربی گاھی بھ این "َء" شکل ھم نوشتھ شده 
است مثل آیھ شریفھ 72 از سوره مبارکھ ھود: "َءَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز: آیا فرزند آورم در حالی کھ من پیرزنی ھستم")

آیا خدایان ماأََءاِلهتنا ـ158

آیا باخبرتان کنمأَؤنبئُکُم ـ159

آیا وقتیکھأَِئذَا ـ160

آیا دروغ (افک: ھرچھ ازصورت صحیحش منحرف شده مثل بھتان و دروغ)أَِئفْکاً ـ161

أَِئمة ـ162

پیشوایان (جمع امام. منظور از امام ھر طائفھ ھمان اشخاصي ھستند کھ مردم ھر طائفھ بھ آنھا اقتداء و در راه حق 
و یا باطل از آنھا پیروي مي کنند و در قرآن کریم ھر دو پیشوا و مقتداء امام نامیده شده اند و امامت جامعھ، حق 

کسی دانستھ شده کھ پروردگار سبحان او را در ھر زماني براي ھدایت اھل آن زمان برگزیده است، حال چھ اینکھ 
پیغمبر باشد مانند ابراھیم و محمد صلوات اهللا علیھما و یا غیر پیغمبر، ضمن اینکھ بھ کتاب آسمانی نیز  کھ مبنای 

ھدایت است، در قرآن، "امام" گفتھ می شود: "َوِمن َقْبِلِھ ِکَتاُب ُموَسىٰ ِإَمامًا َوَرْحَمًة "  و ھمچنین بھ راه اصلی: 
"ِإنَُّھَما َلِبِإَماٍم مُِّبیٍن". از طرفی با توجھ بھ عبارت "َلا َیَناُل َعْھِدي ٱلظَّاِلِمیَن" معلوم می شود مقام امامت ھمھ مردم 

مقامی است کھ پروردگار متعال آن را جز بھ معصوم نمی دھد)
آیا اگرأَِئن ـ163

آیا یقینًاأَِئن ـ164

آیا یقینًا ماأَِئنا ـ165

آیا یقینًا توأَِئنک ـ166

آیا یقینًا شماأَِئنکُم ـ167

أَأُلِْقي ـ168
آیا القاء شده (القاء بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد)

آیا نازل شدهأَأُنِزلَ ـ169

ـٰه ـ170 آیا معبوديأَِإلَ
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آیا یقینًا ماأَِإنا ـ171

آیا یقینًا توأَِإنک ـ172

آیا بھ خداأَِبـٱللَِّه ـ173

علف و چریدنیھا - چراگاهأَباً ـ174

أَباً ـ175
پدري (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَباِبيل ـ176
جماعت ھایي متفرق و دستھ دستھ (کلمھ ابابیل بھ معناي جماعت ھایي متفرق و دستھ دستھ است  و معناي آیھ 

شریفھ "َوَأْرَسَل َعَلْیِھْم َطْیرًا َأَباِبیَل " این است کھ : خداي تعالي جماعت ھاي متفرقي از مرغان را بر باالي سر 
آنان فرستاد)

أَباِريق ـ177
ظرفھاي آب (اباریق کھ جمع ابریق است و بھ معناي ظرفي است کھ ھم دستھ دارد  و ھم لولھ  و در فارسي بھ آن 

آفتابھ مي گویند . و بعضي گفتھ اند : ابریق بھ معناي ظرفي است کھ تنھا لولھ داشتھ باشد و کلمھ کاس ھمان کاسھ 
فارسي است . بعضي از مفسرین در پاسخ این سؤال کھ چرا در آیھ شریفھ "ِبَأْکَواٍب َوَأَباِریَق َوَکْأٍس مِّن مَِّعیٍن " 
اکواب و اباریق را جمع آورد ، و"کأس" را مفرد ، گفتھ اند : جھتش این است کھ کلمھ کاس تنھا در موردي بر 

ظرف اطالق مي شود کھ پر باشد  و کاسھ خالي را کاس نمي گویند)

أَباکُم ـ178
پدرتان (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبانا ـ179
پدر ما (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَباه ـ180
پدرش (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَباهم ـ181
پدر آنھا (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 
شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 

"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبِت ـ182
پدرجان (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 
شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 

"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبتر ـ183
بي دنبالھ - اجاق کور (کلمھ أبتر بھ معناي اجاق کور است  و کسي کھ چنین زخم زباني بھ آن جناب زده بود 

عاص بن وائل بوده کھ برای سوزاندن دل پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ وقتی تنھا پسرش ابراھیم در گذشت این سخن 
را بھ وی گفت)

بجویمأَبتِغي ـ184

دریاھاأَبحر ـ185

ھمیشھأَبداً ـ186
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نیکان (کلمھ ابرار جمع کلمھ َبّر است  و کلمھ َبّر صفت مشبھھ از مصدر ِبّر  است ، کھ بھ معناي احسان است  و 
این معنا در مورد کسي صادق است کھ عمل خود را نیکو بسازد  و از نیکو ساختن آن ھیچ نفعي کھ عاید خودش 
بگردد در نظر نگرفتھ باشد ، نھ جزایي کھ در مقابل عملش بھ او بدھند  و نھ حتي تشکري کھ از او کنند  و تنھا 

برای رضای خداوند کار خیر را انجام می دھد و سختیھایش را بھ جان می خرد.
لذا ابرار کساني ھستند کھ عمل خیر را بھ خاطر ایمان بھ خدا و رسول او و روز جزا انجام مي دھند ، چون 

ایمانشان ایمان رشد و بصیرت است ، یعني خود را بنده و مملوک پروردگار خود مي دانند  و معتقدند کھ خلق و 
امرشان بھ دست او است  و خودشان مالک نفع و ضرري براي خود نیستند ، قھرا معتقدند کھ نباید اراده کنند مگر 
چیزي را کھ پروردگارشان اراده کرده  و انجام ندھند مگر عملي را کھ او بپسندد ، در نتیجھ اراده او را بر اراده 
خودشان مقدم مي دارند  و براي خشنودي او عمل مي کنند ، ھر چند کھ بھ ضرر خودشان تمام شود ، بر آن ضرر 

و ناسازگاري با میل دروني خود صبر مي کنند  و زحمت اطاعت او را تحمل نموده ، آنچھ مي کنند بھ خاطر 
خشنودي او مي کنند  و در نتیجھ در مرحلھ عمل عبودیت را خالص براي خدا مي سازند . 

این صفات ھمان صفاتي است کھ پروردگار متعال أبرار را با آن توصیف کرده است. کلمھ ِبّر در اصل بھ معناي 
باز بودن دست و پاي آدمي در کار خیر مي باشد، دراصل با کلمھ "َبّر" بھ معناي خشکي یکي است و چون اولین 

تصوري کھ از خشکي ھا و بیابانھا بھ ذھن مي رسد، وسعت و فراخناي آن است . لذا کلمھ "ِبّر " را از آن گرفتند تا 
در مورد توسع در فعل خیر استعمال کنند . و منظوراز فعل خیر اعم از فعل قلب(از قبیل اعتقاد حق و نیت 

طاھره) و فعل بدن (از قبیل انفاق در راه خدا و سایر اعمال صالح)است)
کسي کھ دچار برص شده و پیسي ( کھ یک بیماري پوستي است) گرفتھأَبرص ـ188

پافشاري کردند (از ابرام بھ معناي محکم کردن عھد و نشکستن آن است)أَبرمواْ ـ189

آیا بشريأَبشر ـ190

بشارت باد شما راأَبِشرواْ ـ191

چشمھاأَبصار ـ192

چشمھایتانأَبصارکُم ـ193

چشمھاي ماأَبصارنا ـ194

چشمھاي آن (مؤنث)أَبصارها ـ195

چشمھاي آنھا (مذکر)أَبصارهم ـ196

چشمھاي آنھا (مؤنث)أَبصاِرِهن ـ197

دید - بصیرت یافتأَبصر ـ198

ببینأَبِصر ـ199

چقدربینا(در جملھ "َأْسِمْع ِبِھْم َوَأْبِصْر"بھ قرینھ لفظي "بھم"حذف شده ومعني جملھ "چھ شنوا و چھ بینایند" مي أَبِصر ِبــ200
شود)

دیدیمأَبصرنا ـ201

ببینشانأَبِصرهم ـ202

آیا مبعوث کرد (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)أَبعثَ ـ203

بجویم (عبارت "ُقْل َأَغْیَر ٱللَِّھ َأْبِغي َرّبًا " یعنی: آیا غیر از اهللا، پروردگار دیگری بجویم و او را ارباب خود کنم )أَبِغي ـ204

أَبرارـ187
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برایتان بجویم - برایتان طلب کنمأَبِغيکُم ـ205

گریخت (از اباق بھ معناي فرار کردن عبد از موالیش مي باشد)أَبق ـ206

باقي ترأَبقَٰي ـ207

سالم و دست نخورده ھاأَبکَاراً ـ208

الل مادر زاد ("أبکم " کسي است کھ از شکم مادر، الل بھ دنیا آید، نھ چیزي بفھمد و نھ بتواند بفھماند، بعضي أَبکَمـ209
گفتھ اند ابکم، آن کسي است کھ نتواند سخن گوید)

گریاندأَبکَٰي ـ210

دست یابمأَبلُغُ ـ211

بھ شما رساندمأَبلَغتکُم ـ212

ابالغ کردندأَبلَغواْ ـ213

او را برسانأَبِلغه ـ214

پسرانأَبناء ـ215

پسرانتانأَبناَءکُم ـ216

پسران ماأَبناَءنا ـ217

پسران آن (مردان)أَبناَءهم ـ218

پسران شماأَبناؤکُم ـ219

پسران شما (در اصل "َأْبَناِئُکْم"بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت أَبناِئکُم ـ220
گرفتھ است)

پسران ماأَبناِئنا ـ221

پسران آن (زنان)أَبناِئِهن ـ222

ابا کردند - مضایقھ کردند - خودداری کردند - امتناع کردأَبواْ ـ223

درھاأَبواب ـ224

درھایش(مؤنث)أَبواِبها ـ225

أَبواه ـ226
پدر ومادرش (از کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبوِک ـ227
پدر تو(اي زن) (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبونا ـ228
پدر ما (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)
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أَبوهم ـ229
پدرشان (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 
شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 

"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبوهما ـ230
پدر آن دو (مرد) (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 

دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 
مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبويک ـ231
دو پدرت (ابراھیم واسحاق کھ پدر و پدر بزرگ حضرت یعقوب بودند) (در اصل "َأَبَوْیَن" بوده کھ چون مضاف 
واقع شده حرف نون آن حذف گردیده است، کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از 
او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند 

نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبويکُم ـ232
پدر ومادرتان (منظور حضرت آدم و حضرت حوا علي نبینا و علیھما السالم ھستند) (در اصل "َأَبَوْیَن" بوده کھ 

چون مضاف واقع شده حرف نون آن حذف گردیده است،از کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ 
نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین 
معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَبويِه ـ233

پدر ومادرش (در اصل "َأَبَوْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده حرف نون آن حذف گردیده است، ازکلمھ أب بھ 
معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با پدر 

واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ 
پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد. ھمچنین کلمھ ُأم بھ معني مادر است ولي منحصر بھ مادری کھ 

فرزند را زاییده نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي با مادر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي پرستاری، تربیت یا 
شیردادن دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ "والدة"، معموًال بھ مادری کھ فرزند را زاییده، اطالق مي 

گردد. چون گروھی کھ شامل ھم مردان و ھم زنان می باشد ضمائر مربوط بھ آن گروه بھ شکل مذکر می آید در 
کلمھ " َأَبَوْیِھ" نیز پدر بھ نمایندگی از مادر بھ صورت تثنیھ شده است(دوتایی شده))

ابا کرد - امتناع کرد - خودداری کرد - مضایقھ کردأَبٰي ـ234

أَِبي ـ235
پدرم (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَِبي لَهبـ236

فرزند عبد المطلب و عموي رسول خدا صلي  اهللا  علیھ  وآلھ  وسّلم کھ در سوره مبارکھ مسد مورد لعن و نفرین قرار 
گرفتھ و وعده مرگ قریب الوقوع او در این سوره یکی از پیشگویی ھای قرآن کریم است کھ بھ حقیقت پیوست. 
وی بھ ھمراه ھمسرش بسیار با رسول خدا صلي  اهللا  علیھ  وآلھ  وسّلم دشمني مي کرد و در تکذیب گفتھ ھا و دعوت 

او و نبوتش و نیز آزار و اذیت ایشان اصرار مي ورزید  و در این راه از ھیچ گفتھ و عملي فروگذار نمي کرد و او 
ھمان کسي بود کھ وقتي رسول خدا صلي  اهللا  علیھ  وآلھ  وسّلم او و سایر خویشاوندان نزدیکش را (عشیره اقربین) 
براي اولین بار دعوت کرد ، با کمال بي شرمي در پاسخ ایشان گفت: "تبًا لک:خسران و ھالکت بر تو باد"  و این 
سوره نازل شد و گفتار او را بھ خودش رد کرد کھ خسران و ھالکت بر او باد. نام اصلی او بھ قولی عبد العزی 
بوده کھ خداوند متعال بھ جای آوردن اسمش کھ حاوی یک معنای باطل می باشد، از کنیھ او استفاده کرده است 

ضمن اینکھ بھ این طریق اشاره ی ظزیفی بھ انتساب او بھ آتش جھنم نیز نموده است چون "لھب" بھ معنی شعلھ 
آتش است.

سفیدأَبيض ـ237

أَِبيکُم ـ238
پدر شما (در اصل ھمان "اباکم" می باشد کھ چون در عبارت "َوْجُھ َأِبیُکْم " مضاف الیھ شده، مجرور گشتھ است 
کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ شباھتھایي 

با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ "والد" 
معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

ابا کردند (مؤنث)أَبين ـ239
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أَِبينا ـ240
پدرمان (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 
شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 

"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَِبيِه ـ241
پدرش (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)

أَِبيِهم ـ242
پدرشان(آن مردان) (کلمھ أب بھ معني پدر است ولي منحصر بھ پدری کھ نطفھ فرزند از او مي باشد نیست و بھ 
دیگران کھ شباھتھایي با پدر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطالق مي گردد در 

مقابل کلمھ "والد" معموًال بھ پدري کھ نطفھ فرزند از اوست اطالق مي گردد)
بھ تو رسیده است - نزدت آمده استأَتاک ـ243

بھ شما رسید - نزدتان آمد- بھ سراغتان آمدأَتاکُمـ244

نزد ما آمد - بھ ما رسید- بھ سراغ ما آمدأَتانا ـ245

نزد ش(مؤنث) آمد - بھ سراغش آمدأَتاها ـ246

نزد شان(مذکر) آمد(در اصل "َأَتاُھْم"بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم أَتاهمـ247
حرکت گرفتھ است)

نزد شان(مذکر) آمدأَتاهم ـ248

آیا مي آوریدأَتأْتونَ ـ249

آیا آن را میگیریدأَتأْخذُونه ـ250

آیا امر مي کنیدأَتأْمرونَ ـ251

پیروي مي کنمأَتِبع ـ252

تعقیب کردأَتبع ـ253

بھ دنبال توبیایمأَتِبعک ـ254

در پي فرستادیمأَتبعنا ـ255

در پیشان فرستادیمأَتبعناهمـ256

در پیشان فرستادندأَتبعوهم ـ257

تا از آن پیروي کنمأَتِبعه ـ258

در پیش فرستادأَتبعه ـ259

در پیشان فرستاد - آنان را تعقیب کردأَتبعهمـ260

آیا بنا مي کنیدأَتبنونَ ـ261

آمدأَتت ـ262

آیا مي گیريأَتتِخذُ ـ263
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آیا ما را گرفتھ ايأَتتِخذُنا ـ264

آیا رھا مي شویدأَتترکُونَ ـ265

آمد بھ سوي توأَتتک ـ266

بھ سوي شما آمد (در اصل "َأَتْتُکْم"بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد، حرف میم حرکت أَتتکُمـ267
گرفتھ است)

آمد بسویشانأَتتهم ـ268

آیا با من مجادلھ میکنید (مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر أَتجاِدلُونِني ـ269
خود نسبت بھ طرف مقابل)

آیا قرار میدھي (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)أَتجعلُ ـ270

آیا با ما چانھ زني مي کنید - آیا با ما بگو مگو می کنید - آیا برای ما دلیل می آوریدأَتحاجوننا ـ271

آیا با من چانھ زني مي کنید - آیا با من بگو مگو می کنید - آیا برای من دلیل می آوریدأَتحاجوني ـ272

آیا برایشان میگویید (ازحدیث بھ معنای سخن و در اصل ناپیدایي کھ پیدا شود)أَتحدثُونهم ـ273

بگیرمأَتِخذُ ـ274

آیآ گرفتھ ایدأَتخذْتم ـ275

حتمًا مي گیرمأَتِخذَنَّ ـ276

آیا آنان را  گرفتیمأَتخذْناهم ـ277

آیا ازآنان مي ترسید (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ أَتخشونهم ـ278
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

أَتدعونَ ـ279

آیا مي خوانید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 
چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند 

صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش 
کني، ھر دو جورش دعوت است)

آیا رھا مي کني (کاري بھ او نداري)أَتذَر ـ280

أَتراب ـ281
ھمسانان -اقران (ھمسران بھشتي ھمتاي شوھران خویشند، نھ از جھت سن با آنان اختالف دارند و نھ از جھت 

جمال .ممکن ھم ھست مراد از اقران این باشد کھ مثل شوھران خویشند، ھر قدر شوھران نور و بھائشان بیشتر 
شود، از حسن و جمال ھمسران بھشتیشان نیزبیشتر مي گردد)

بھره مندشان کردیم (از ماده اتراف است، کھ بھ معناي زیاده روي در لذت بردن از نعمتھا یا ھمان عیاشی و أَترفْناهمـ282
خوشگذرانی است)

آیا مي خواھيأَتِريد ـ283

آیا مي خواھیدأَتِريدونَ ـ284

آیا عوض مي کنیدأَتستبِدلُونَ ـ285
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أَتصِبرونَ ـ286
آیا صبر مي کنید (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و 
شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم 

می دانند)

أَتعبدونَ ـ287

آیا مي پرستید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 

دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر 

چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش 
پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 

دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن 
قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

آیا تعجب مي کني؟(عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي أَتعجِبني ـ288
ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

آیاشما دونفر مرا مي ترسانیدأَتِعداِنِني ـ289

آیا مي دانید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده أَتعلَمونَ ـ290
نمي شود)

آیا مي خواھید آگاه کنید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف أَتعلِّمونَ ـ291
آن داده نمي شود)

آیا مي دانید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده أَتعلَمونَ ـ292
نمي شود)

أَتقَاکُم ـ293
باتقواترین شما (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس 
منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل 

است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

آیا مي کشیدأَتقْتلُونَ ـ294

محکم ومطمئن ساختھأَتقَن ـ295

آیا مي گوییدأَتقُولُونَ ـ296

أَتقَٰي ـ297
با تقوا تر (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد . 

از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس 
منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل 

است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)
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تا تالوت کنم (چون جواب شرط براي جملھ قبلي بوده جزم گرفتھ و واوش حذف شده.تالوت ھمانطور کھ 
برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است 
کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار 

ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ 
در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در 
معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از 
داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند و بخدا سوگند، معناي حق 

تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند 
آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از 

مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام 
آنست،

ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، 
تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند 

و فکر میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، 
امامان امتند")

کھ تالوت کنم (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و 
القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 
دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام 

صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا 
شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از 
تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند و 

بخدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار 

کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر 
در آیات آن و عمل بھ احکام آنست،

ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، 
تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند 

و فکر میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، 
امامان امتند")

آیا مرا مدد مي دھید (مخفف "َأُتِمدُّوَنِني")أَتِمدونِن ـ300

تمام کن(بھ کمال برسان)أَتِمم ـ301

تمام کردمأَتممتـ302

تمام کردیأَتممت ـ303

تمامش کردیمأَتممناهاـ304

تمام کنید(بھ کمال برسانید)- کامل کنیدأَِتمواْ ـ305

آن را تمام کرد(بھ کمال رسانید)أَتمها ـ306

آنھا را تمام کردأَتمهن ـ307

آیا آگاه مي کنیدأَتنبئُونَ ـ308

آیا نھیمان مي کنيأَتنهانا ـ309

أَتلُ ـ298

 لُوأَت ـ299
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گذر کردند-آمدندأَتواْ ـ310

آیا یکدیگر را سفارش کردند (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ أَتواصواْ ـ311
ھمراه  با پند و اندرز باشد)

باز مي گردمأَتوب ـ312

پیش تو آمدندأَتوک ـ313

تکیھ مي کنمأَتوکَّؤاْ ـ314

نزد او آمدند(مي آیند)أَتوه ـ315

أَتهتِدي ـ316
آیا آن زن ھدایت را می پذیرد(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ 
باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

آیا مارا ھالک مي کنيأَتهِلکُنا ـ317

آمدأَتٰي ـ318

أَتٰي ِبــ319
آورد - در آورد (در عبارت "َفَأَتى ٱللَُّھ ُبْنَیاَنُھم مَِّن ٱْلَقَواِعِد " در اصل ِبُبْنَیاِنُھم بوده کھ با حذف "ِبـ"، "ُبْنَیاَنُھم " نیز 

منصوب بھ نزع خافض شده است.گاھی حرف اضافھ حذف گردیده و بھ جاي آن کلمھ بعد از حرف اضافھ 
محذوف منصوب مي گردد البتھ باید در ترجمھ معادل آن حرف اضافھ را بیاوریم .کلمھ "ُبْنَیاَن " اصطالحًا 

منصوب بھ نزع خافض است)
آن دو رسیدند(آمدند)أَتيا ـ320

بیاوريأَتيت بِـ ـ321

آن زن بیاوردأَتين بِــ322

آمدیمأَتينا ـ323

بیاوریمأَتينا ِبــ324

نزد تو آوردیمأَتيناک ِبــ325

بھ شما جزا(پاداش) دادأَثَابکُم ـ326

بھ آنھا جزا(پاداش) دادأَثَابهم ـ327

اثاثیھأَثَاثاً ـ328

دلیليأَثَارٍة ـ329

زیر ورو کردندأَثَارواْ ـ330

سزا-مجازات - کیفر سختأَثَاماً ـ331
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أَثْخنتموهم ـ332

بسیار آنھا را کشتید- برآنھا غلبھ کردید - آنان را از قدرت و توان انداختید (کلمھ اثخان بھ معناي بسیار کشتن و 
غلبھ و قھر بر دشمن است . کلمھ ِثَخن بھ معني غلظت و بي رحمي است و اثخان کسي بھ معني بازداشتن و مانع 
حرکت وجنبش او شدن است مثًال با کشتن او . در عبارت "َما َکاَن ِلَنِبيٍّ َأن َیُکوَن َلُھ َأْسَريٰ َحتَّيٰ ُیْثِخَن ِفي ٱْلَأْرِض 
" منظور از اثخان رسول (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) در زمین این است کھ دینش در بین مردم بھ طوري مستقر 
شود کھ گوئي چیزي است کھ از شدت غلیظي منجمد شده و بعد از دوراني کھ رقیق و روان بود و بھ دلیل روان 

بودنش ھر آن خوف زوالش مي رفت پا بر جا  و ثابت شده است.در این آیھ اشاره بھ این موضوع دارد کھ تا وقتي 
حکومت پیامبران پابرجا نشده اسیر نگیرند و اگر در جدال بھ دشمن بھ او دست یافتند اورا بکشند چون مایھ ي 

قوت گرفتن دوباره دشمن مي شود و از آنجا کھ حکومت دیني ھنوز مستحکم نشده است ھمین آزاد کردن اسیر در 
قبال فدیھ موجب زوال آن شود ولي وقتي کھ حکومت دیني استحکام یافت بھ قسمي کھ آزاد کردن اسرا ضرري 

نداشت از دشمن اسیر بگیرند و اسرا در قبال گرفتن فدیھ آزاد کنند)

اثر-جاي پاأَثَِر ـ333

زیر ورو کردند- برپا نمودندأَثَرنَ ـ334

در پي منأَثَِري ـ335

بارھاي سنگینأَثْقَالًاـ336

بارھاي سنگینتانأَثْقَالَکُم ـ337

بارھاي سنگینشأَثْقَالَها ـ338

بارھاي سنگینشانأَثْقَالَهم ـ339

آن زن سنگین شدأَثْقَلَت ـ340

نام گیاھي بي میوه(طرفاء)أَثٍْل ـ341

آیا بعد ازأَثُم ـ342

میوه دادأَثْمر ـ343

گناه پیشھ - ھمیشھ وبسیار گناھکارأَِثيٍم ـ344

بھ سراغ ما آمده ايأَِجئْتنا ـ345

اورا برد - او را کشانیدأَجاَءها ـ346

جواب دادیدأَجبتم ـ347

یافتمأَِجد ـ348

قبرھاأَجداِث ـ349

سزاوارترأَجدر ـ350

حتمًا مي یابمأَِجدنَّ ـ351
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أَجرـ352
پاداش - مزد(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق بین 

اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي دنیایي 
استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می 

شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و 
مضرت دارد)

أَجرمنا ـ353
مرتکب جرم شدیم(کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است 

و باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند استعمال 
شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است و اکتساب 

مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا بھ درختی تشبیھ 
شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی را کسب نموده است)

أَجرمواْ ـ354
مرتکب جرم شدند(کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است 

و باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند استعمال 
شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است و اکتساب 

مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا بھ درختی تشبیھ 
شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی را کسب نموده است)

أَجره ـ355
پاداشش(آن مرد)(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق 

بین اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي 
دنیایي استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  

استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت 
شر و مضرت دارد)

پناھش بدهأَِجره ـ356

أَجرها ـ357
پاداشش(آن زن)(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق 
بین اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي 

دنیایي استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  
استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت 

شر و مضرت دارد)

أَجرهم ـ358
پاداش آنھا(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق بین 

اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي دنیایي 
استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می 

شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و 
مضرت دارد)

أَجِري ـ359
پاداش من(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق بین 

اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي دنیایي 
استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می 

شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و 
مضرت دارد)

أَجِزعنا ـ360
کھ بي تابي کنیم(حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما یکي از مواردي کھ معني آن 
متفاوت است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي شود(تسویھ) مانند: "َسَواٌء َعَلْیَنا َأَجِزْعَنا َأْم 

َصَبْرَنا: بر ما مساوی است کھ جزع و بی تابی کنیم یا اینکھ صبر کنیم")
بدنھایشانأَجسامهم ـ361

تا قرار دھم (جزمش بھ دلیل این است کھ براي جملھ قبلي جواب شرط شده است. جعل بھ معناي گرداندن، قرار أَجعلْ ـ362
دادن و خلق کردن است)
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آیا قرار دادهأَجعلَ ـ363

آیا قرار دادیدأَجعلْتم ـ364

آیا قرار دادیمأَجعلْنا ـ365

حتمًا تو را قرار مي دھم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)أَجعلَنک ـ366

موعد - مدت مقرر-مدت مقرِر مشخص و قطعی شده(کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا 
ھر چیز دیگري بدان منتھي مي گردد، گاھي ھم بھ مجموع زماِن دین می گویند، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا 
در ھمان معناي اول است. در عبارت "ُثمَّ َقَضىٰ َأَجًلا َوَأَجٌل مُّسمى ِعنَدُه : سپس حکم صادر نمود بر مدت مقرری 
و مدت مقرِر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" بھ دونوع تعیین وقت نمودن، توسط پروردگار برای 

ھر پیشامدی در عالم از جملھ مدت عمر ھر انسان، اشاره می کند کھ یکی از آنھا کھ آن را با "َأَجًلا" مشخص 
نموده، مانند تابعی است کھ شامل ھم عدد ثابت می شود و ھم جمالت متغیر(در ساده ترین حالت 

مثل:t=10x+80) در این حالت گرچھ تعیین کننده معادلھ این مدت زمان، پروردگار است، ولی دیگران ھم با 
اجازه ای کھ خودش داده، با تغییر دادن متغیرھا در اندازه نھایی آن مؤثرند، مثًال با انجام کار خیر یا رعایت 
بھداشت و مراقبت از خود، زمان مرگ خود را بھ تأخیر می اندازند(در واقع میزان x  را تغییر می دھند)،

نوع دوم از تعیین مدت زمان برای پیشامدھای عالم توسط پروردگار حالتی است کھ از آن با عبارت "َأَجٌل مُّسمى  
ِعنَدُه:مدت مقرِر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" یاد نموده است در این حالت ھیچ کس جز خود 
پروردگار در تعیین میزان نھایی آن مدت زمان دخالت ندارد، مانند تابعی کھ فقط شامل عدد ثابت است و ھیچ 

متغیری ندارد (مثل:t=80) کھ البتھ میزان آن عدد ثابت را ھم پروردگار متعال تعیین نموده است)
بھ دلیل (عبارت "ِمْن َأْجِل َذاِلَک" یعنی : از آن سبب)أَجِل ـ368

فریاد و صیحھ بزنأَجِلب ـ369

أَجلْت ـ370
موعد تعیین کردي (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

موعد ما (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي مي گردد، گاھي أَجلَنا ـ371
ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول است)

أَجلَه ـ372
موعد او(آن مرد) (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

أَجلَها ـ373
موعد او(آن زن) (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

أَجلُهم ـ374
موعد آنھا(مذکر) (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

أَجلَهن ـ375
موعد آنھا(مؤنث) (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

أَجلَيِن ـ376
دو موعد- دو وقت معین (کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز دیگري بدان منتھي 

مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش غالبا در ھمان معناي اول 
است)

أَجٍل  ـ367
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أَجمعواْ ـ377
جمع کردند - ھمکاری و ھمفکری کردند(اجماع گروھی از مردم در مورد یک کار شامل ھمکاری بدنی بھ ھمراه 
ھمفکری در آن کار می باشد. عبارت "َأْجَمُعوْا َأْمَرُھْم: تصمیم و امرشان را جمع کردند" یعنی: "تصمیمشان یکی 

شد")
جمع کنیدأَجِمعواْ ـ378

ھمگيأَجمعونَ ـ379

ھمگيأَجمِعني ـ380

جنین ھا(دراصل از َجنَّ بھ معني استتارونھان شدن)أَِجنةٌ ـ381

بالھاأَجِنحٍة ـ382

پاسخ دھیدأَِجيبواْ ـ383

سرگذشتھا (جمع حدیث بھ معنی ناپیدایي کھ پیدا شود)أَحاِديثَ ـ384

احاطھ کردأَحاطَ ـ385

احاطھ کردأَحاطَت ـ386

محبوبترأَحب ـ387

دوستانأَِحباؤه ـ388

علماي یھود - پیشوایان یھود (ربانیون : فقھاي یھود)أَحبار ـ389

پیشوایانشان (احبار:علماي یھود - پیشوایان یھود)أَحبارهم ـ390

دوست داريأَحببت ـ391

دوست دارمأَحببت ـ392

حبط ونابود کرد(حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ قولي اصلش از َحَبط بھ معني پرخوري أَحبطَ ـ393
حیوان است بھ نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود)

أَحتِنکَن ـ394

حتمًا وقطعًا افسارزده ومھار مي کنم -حتمًا وقطعًا ریشھ کن می کنم (کلمھ احتناک بھ معناي قطع شدن از ریشھ 
است  و وقتي گفتھ مي شود : "احتنک فالن ما عند فالن من مال او علم : فالني آنچھ مال یا علم نزد فالن کس بود 
ھمھ را احتناک کرد" معنایش این است کھ جستجو نموده تا دینار آخرش را از او گرفت  و یا وقتي گفتھ مي شود : 

"احتنک الجراد المزرع : ملخ زراعت را احتناک کرد" معنایش این است کھ تا دانھ آخرش را خورد . 
بعضي گفتھ اند اصل این کلمھ از حنک است ، وقتي گفتھ مي شود : "حنک الدابة بحبلھا " معنایش این است کھ 

ریسماني بھ گردن حیوان بست و او را کشید  و ظاھرا معناي آخري معناي اصلي احتناک است ، چون احتناک 
خود بھ معناي افسار کردن است و معناي عبارت "... َلَأْحَتِنَکنَّ ُذرِّیََّتُھ ِإلَّا َقِلیًلا " این است کھ ابلیس بعد از آنکھ 
سرپیچي کرد دچار غضب الھي شد و گفت : پروردگارا این بود آن کس کھ مرا بھ سجده کردن بر وي مامور 

نمودي ؟ و چون انجام ندادم از درگاه خودت دورم ساختي ؟ سوگند کھ اگر تا روز قیامت کھ مدت عمر بشر در 
زمین است مرا مھلت دھي فرد فرد ذریھ او را افسار مي کنم مگر اندکي را کھ بندگان مخلص تواند)
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أَحٍد ـ395

آن یکي کھ امکان ندارد دومی داشتھ باشد - یكتا (کلمھ احد صفتي است کھ از ماده وحدت گرفتھ شده، ھمچنان کھ 
کلمھ واحد نیز وصفي از این ماده است،ولي بین احد و واحد فرق است، "احد" آن یكي است كھ دومي ندارد چھ 

در ذھن و چھ در خارج از ذھن یعني عقًال دومي براي آن متصور نیست بھ خالف کلمھ واحد كھ یا دومي دارد یا 
مي توانست داشتھ باشد. مثالي کھ بتواند تا اندازه اي این فرق را روشن سازد این است کھ : وقتي مي گویي احدي 

از قوم نزد من نیامده، در حقیقت، ھم آمدن یک نفر را نفي کرده اي و ھم دو نفر و سھ نفر بھ باال را، اما اگر 
بگویي : واحدي از قوم نزد من نیامده تنھا و تنھا آمدن یک نفر را نفي کرده اي و منافات ندارد کھ چند نفرشان 
نزدت آمده باشند .یکي از بیانات لطیف موالنا امیر المؤمنین (علیھ السالم) در ھمین باب است کھ در بعضي از 

خطبھ ھایش کھ در باره توحید خداي عز و جل ایراد فرموده چنین آمده : کل مسمي بالوحدة غیره قلیل یعني  ھر 
چیزي غیر خداي تعالي، وقتي بھ صفت وحدت و یكي بودن توصیف شود، این توصیف بر قلت و کمي آن داللت 

دارد، بھ خالف خداي تعالي کھ یکي بودنش از کمي و اندکي نیست)

یازدهأَحد عشر ـ396

یکي از شماأَحدکُمـ397

یکي از شما (در اصل "َأَحَدُکْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت أَحدکُمـ398
گرفتھ است)

یکی از شما دو نفرأَحدکُما ـ399

یکي از ماأَحدنا ـ400

یکي از آنھا (در اصل "َأَحَدُھْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت أَحدهمـ401
گرفتھ است)

یکي از آنھاأَحِدِهم ـ402

یکي از آن دوأَحِدِهما ـ403

حریص تر-حریص ترینأَحرص ـ404

حزبھا - گروه ھا (کلمھ احزاب جمع حزب است و حزب بھ معناي گروھي است کھ رأي و نظریھ شان از دیگران أَحزابـ405
جدا است)

احساس کردأَحس ـ406

آیا حساب کردهأَحِسب ـ407

أَحسنـ408
کار نیکو کرده است -  درست و نیکو عمل نمود- نیکو نمود(عبارت"ُثمَّ َءاَتْیَنا ُموَسى ٱْلِکَتاَب َتَمامًا َعَلى ٱلَِّذي 
َأْحَسَن"یعنی: سپس ما بھ موسی کتاب را بھ شکلی تمام و کامل دادیم بر مبنای کسی کھ درست و نیکو عمل 

نمود(احکام الھی و سفارشات او کھ در آیات قبل بھ آن اشاره شد در دین ھمھ پیامبران موجود بود ولی در عمل بھ 
آن احکام بین پیروان ادیان اختالف افتاده بود کھ در تورات دستورالعمل صحیح اجرای آن احکام بھ شکلی کامل 

بیان شد))
نیکوتر - نیکوترینأَحسن ـ409

نیکي کنأَحِسن ـ410

نیکي کردیدأَحسنتم ـ411

نیکي کنیدأَحِسنواْ ـ412

نیکي کردندأَحسنواْ ـ413
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نیکوترینشأَحسنه ـ414

نیکوترینشأَحسِنها ـ415

احساس کردندأَحسواْ ـ416

آن(مذکر) را بھ حساب آوردأَحصاه ـ417

آن(مونث) را بھ حساب آوردأَحصاها ـ418

آنھا(مذکر) را بھ حساب آوردأَحصاهم ـ419

پاسداري کرد - ممانعت کرد (در اصل از احصان بھ معني مانع شدن، درعبارت"ُقًري مَُّحصََّنٍة " منطقھ اي كھ با أَحصنت ـ420
قلعھ اي محكم احاطھ شده وحفاظت مي شود)

شمارش کنیدأَحصواْ ـ421

شمردأَحصٰي ـ422

بھ حسابش آوردیمأَحصيناه ـ423

حاضر کردهأَحضرت ـ424

احاطھ یافتمأَحطت ـ425

احاطھ داشتیمأَحطْنا ـ426

سزاوارتر- راست تر- حّق ترأَحق ـ427

آیا حق است؟أَحقـ428

زمانھاي بسیار و روزگاران طوالني است کھ آغاز و انجام آن مشخص نباشد .أَحقَاباً ـ429

تپھ وریگزارھا-نام بیاباني بوده بین عمان و سرزمین مھرهأَحقافـ430

محکم ترین(جملھ "أَأنَت َأْحَکُم ٱْلَحاِکِمیَن: تو محکم ترین حاکمانی" یعني حکم تو معتبرین حکم است بدون ھیچ أَحکَمـ431
نقصی و بھ یقین حکم تو اجرا می شود)

أَحکُم ـ432
حکم مي کنم (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و 
کشف حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه 

ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")
حالل کرد-گره گشود (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)أَحلَّ ـ433

أَحلَامـ434

چیزھایي کھ در خواب مي بینند(جمع ُحلم یا ُحُلم بھ معني آنچھ کھ شخص خوابیده در خواب خود مي بیند و بعید 
نیست کھ اصل در معناي آن تصوراتي باشد کھ انسان از داخل نفس خود بدون واسطھ حواس ظاھري دارد،عقل 
را ھم حلم مي نامند، چون عقل عبارت است از استقامت تفکر و از این رو حد بلوغ و رشد را نیز حلم مي نامند و 

در قرآن ھم فرموده : و اذا بلغ االطفال منکم الحلم - وقتي اطفال شما بھ حد حلم رسیدند یعني زمان بلوغ و حد 
بلوغ عقل  از طرفي "ِحلم " کھ بھ معناي حوصلھ و ضد کم تحملي است چون  حوصلھ ناشي از استقامت فکر 

وعقل است این کاربرد را پیدا کرده است)
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أَحلَامهم ـ435

عقلھایشان - چیزھایي کھ در خواب و خیال خود دیده اند(جمع ُحلم یا ُحُلم بھ معني آنچھ کھ شخص خوابیده در 
خواب خود مي بیند و بعید نیست کھ اصل در معناي آن تصوراتي باشد کھ انسان از داخل نفس خود بدون واسطھ 
حواس ظاھري دارد،عقل را ھم حلم مي نامند، چون عقل عبارت است از استقامت تفکر و از این رو حد بلوغ و 

رشد را نیز حلم مي نامند و در قرآن ھم فرموده : و اذا بلغ االطفال منکم الحلم - وقتي اطفال شما بھ حد حلم رسیدند 
یعني زمان بلوغ و حد بلوغ عقل  از طرفي "ِحلم " کھ بھ معناي حوصلھ و ضد کم تحملي است چون  حوصلھ 

ناشي از استقامت فکر وعقل است این کاربرد را پیدا کرده است)
حالل کردیم (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)أَحلَلْنا ـ436

ما را منزل داد (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است کھ در این مورد بھ باز شدن گره بار و اسباب أَحلَّنا ـ437
و اثاثیھ برای منزل گرفتن اشاره دارد)

منزل دادند (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است کھ در این مورد بھ باز شدن گره بار و اسباب و أَحلُّواْ ـ438
اثاثیھ برای منزل گرفتن اشاره دارد)

بارھا (ُأْوَلاُت ٱْلَأْحَماِل: زنان باردار)أَحماِلـ439

ستوده تر -از نامھای رسول اکرم(صلي اهللا علیھ وآلھ)أَحمد ـ440

حمل مي کنمأَحِملُ ـ441

شما را بر آن حمل کنم - شما را بر آن سوار کنمأَحِملُکُم علَيِه ـ442

تیره متمایل بھ سیاھيأَحوٰي ـ443

زنده کردأَحيا ـ444

زنده ھاأَحياءـ445

شما را زنده کردأَحياکُم ـ446

زنده اش کردأَحياها ـ447

زنده شان کردأَحياهم ـ448

مارازنده کرديأَحييتنا ـ449

زنده کردیمأَحيينا ـ450

زنده اش کردیمأَحييناه ـ451

زنده اش کردیمأَحييناها ـ452

برادرأَخـ453

برادرأَخا ـ454

مي ترسمأَخاف ـ455

برادرمانأَخانا ـ456

برادرشأَخاه ـ457

برادرشانأَخاهم ـ458
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اخبارشماأَخبارکُم ـ459

اخبارشأَخبارها ـ460

أَخبتواْ ـ461

تواضع مي کنند(کلمھ خبت بھ معناي زمین مطمئن و محکم است و وقتي گفتھ مي شود : أخبت الرجل معنایش این 
است کھ تصمیم گرفت بھ زمیني محکم برود و یا در آن زمین پیاده شد  و بھ تدریج در معناي نرمي و تواضع 

استعمال شده کھ در آیھ واخبتوا الي ربھم بھ ھمین معنا آمده و نیز در جملھ و بشر المخبتین بھ معناي تواضع آمده، 
مي فرماید افراد متواضع را کھ استکباري از عبادت خدا ندارند بشارت بده و نیز در جملھ فتخبت لھ قلوبھم یعني 

دلھایشان براي او نرم و خاشع مي گردد و بنابر این، منظور از اخبات مؤمنین بھ سوي خدا، این است کھ در برابر 
پروردگار سر تعظیم فرو می آورند و با یاد او اطمینان و آرامش پیدا می کنند و دلھایشان بھ سوي متمایل می شود)

أَخداٍن ـ462

دوستان و رفیقان (جمع خدن کھ برای مذکر و مؤنث و مفرد و جمع یکسان است و جمع بستن آن در اینجا نشانھ 
کثرت دوستان و رفیقان می باشد.بھ نظر برخی مفسرین در عبارت "ُمْحَصَناٍت َغْیَر ُمَساِفَحاٍت َوَلا ُمتَِّخَذاِت 

َأْخَداٍن"منظور از سفاح، زناي علني و مراد از گرفتن دوست، زناي پنھاني است.مسافحات بھ معناي زناني است 
کھ علنا زنا مي دھند و یار و دوست مي گیرند و آن زني ھم کھ تنھا یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است و 
مردم جاھلیت چنین بودند کھ زناي علني را حرام و زناي پنھاني را حالل مي دانستند و مي گفتند زناي علني از 

لئامت و پستي است و اما آنچھ پنھاني انجام شود ھیچ اشکالي ندارد )

أَخذَ ـ463
گرفت- برداشت(مذکر)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " 
َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور 

دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذُ ـ464
گرفتن(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن 

از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق 
ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَةـ465
گرفتن(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن 

از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق 
ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَتـ466
گرفت(مؤنث)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ 

ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْت ـ467
گرفتم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن 
از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق 
ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است)
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أَخذَِت ـ468

گرفت(مؤنث) (در اصل "َأَخَذْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف تا حرکت 
گرفتھ است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَتکُم ـ469

گرفت آنھا را(در اصل "َأَخَذْتُکْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت 
گرفتھ است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْتم ـ470
گرفتید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن 

از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق 
ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَته ـ471
اورا گرفت(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْتها ـ472
اورا گرفتم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَتهمـ473
آنان را گرفت(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ 

ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَتهم ـ474

آنان را گرفت(در اصل "َأَخَذْتُھْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت 
گرفتھ است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْتهم ـ475
آنان را گرفتم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)
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أَخذْنَ ـ476
گرفتند(مؤنث)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 

یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ 
ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْنا ـ477

گرفتیم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن 
از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق 
ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است. عبارت "َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمن َقْبُل" یعنی "خوب شد کارمان را قبل از این بھ دست 

گرفتیم(اگر اختیارمان را بھ پیامبر داده بودیم ما ھم گرفتار عواقب ناگوار این شکست می شدیم))

أَخذْناه ـ478
اورا گرفتیم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذْناهم ـ479
آنان را گرفتیم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ 

ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَه ـ480
گرفتن او(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخذَه ـ481
اوراگرفت(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

أَخِذِهم ـ482
گرفتنشان(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

آنان راگرفت(در اصل "َأَخَذُھْم" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت أَخذَهم ـ483
گرفتھ است)

بھ تأخیر انداختأَخر ـ484

بھ تأخیر انداختأَخرت ـ485

مرا مھلت دھيأَخرتِن ـ486

بھ ما مھلت دھيأَخرتنا ـ487
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بھ من مھلت دھيأَخرتِني ـ488

خارج کردأَخرج ـ489

خارج کنأَخِرج ـ490

خارج کرد(در اصل "َأْخَرَجْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف تا حرکت أَخرجِت ـ491
گرفتھ است)

خارج کردأَخرجت ـ492

تو را خارج کردأَخرجتک ـ493

تورا خارج کردأَخرجک ـ494

شما را خارج کردأَخرجکُم ـ495

خارج کردیمأَخرجنا ـ496

خارجمان کنأَخِرجنا ـ497

خارجشان کردیمأَخرجناهم ـ498

خارجم کردأَخرجِني ـ499

خارجم کنأَخِرجِني ـ500

خارج کنیدأَخِرجواْ ـ501

خارجتان کردندأَخرجوکُم ـ502

خارجشان کنیدأَخِرجوهم ـ503

خارجش کردأَخرجه ـ504

آن دو را خارج کردأَخرجهما ـ505

آیا آن را سوراخ کرديأَخرقْتها ـ506

تأخیر بیندازیمأَخرنا ـ507

مھلتمان دهأَخرنا ـ508

رسوا کننده تر ( ِخْزْی : خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشد)أَخزٰي ـ509

خوارش کردي ( ِخْزْی : خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشد)أَخزيته ـ510

أَخسرونَ ـ511
زیانکارترینھا(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ 

فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است 
عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

أَخسِرين ـ512
زیانکارترینھا(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ 

فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است 
عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)
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سبزأَخضر ـ513

خطا کردیدأَخطَأْتم ـ514

خطا کردیمأَخطَأْنا ـ515

مخفي ترأَخفَٰي ـ516

مخفي کردیدأَخفَيتم ـ517

أَِخلَّاُء ـ518
دوستان ( جمع کلمھ خلیل بھ معنی دوست بسیار نزدیک کھ از نظر مصداق، خصوصي تر از کلمھ صدیق  است . 

چون دو نفر دوست ھمین کھ در دوستي و رفاقت صادق باشند، کلمھ صدیق بر آن دو صادق است، ولي بھ این 
مقدار آن دو را خلیل نمي گویند، بلکھ وقتي یکي از آن دو را خلیل دیگري مي نامند، کھ حوائج خود را جز بھ او 

نگوید، چون خّلة کھ اصل این کلمھ می باشد بھ معناي فقر و حاجت است)

أَخلَد ـ519
براي ھمیشھ ماند ( عبارت "َأْخَلَد ِإَلي ٱْلَأْرِض " یعني :بھ زمین چسبید. خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از 

در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود 
با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک 

پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین 
مي رود)

أَخلَده ـ520
جاودانھ اش مي کند (خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت 

و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک 
پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر 

این است کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)
خالص وپاکشان کردیمأَخلَصناهم ـ521

خالص کنیدأَخلَصواْ ـ522

با شما خلف وعده کردمأَخلَفْتکُم ـ523

خلف وعده کردیدأَخلَفْتم ـ524

خلف (وعده) کردندأَخلَفُواْ ـ525

خلق مي کنم (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)أَخلُق ـ526

خواھرانتانأَخواتکُم ـ527

خواھران آنھاأَخواِتِهن ـ528

دایی ھایتانأَخواِلکُمـ529

برادرتأَخوک ـ530

برادرشأَخوه ـ531

برادرشانأَخوهم ـ532

دو برادر شما (در اصل "َأَخَوْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)أَخويکُم ـ533

برادرمأَِخي ـ534

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



أَخياِر ـ535
برگزیدگان - بھترینھا (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت 

است کھ آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است و معلوم است از 
بین چند چیز ما آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

برادرشأَِخيک ـ536

برادرشأَِخيِه ـ537

پرداختنأَداٌء ـ538

پشت ھاأَدبار ـ539

پشتھایتان(گذشتھ تان)أَدباِرکُم ـ540

پشتھایش(گذشتھ اش)أَدباِرها ـ541

پشتھایشان(گذشتھ شان)أَدباِرِهم ـ542

پشت کرد -رو برگرداندأَدبر ـ543

داخل کنأَدِخلْ ـ544

ماراداخل کنأَدِخلْنا ـ545

اوراداخل کردیمأَدخلْناه ـ546

آنھاراداخل کردیمأَدخلْناهمـ547

من راداخل کنأَدِخلِْني ـ548

داخل شویدأَدِخلُواْ ـ549

آنھا را داخل کنأَدِخلْهم ـ550

بھ او رسید(آنچھ درتعقیب او بود، از "درک" بھ معنی رسیدن و پیوستن چیزی بھ آنچھ در تعقیب آن بوده است)أَدرکَه ـ551

مي دانم (در جملھ َ"ِإْن َأْدِري َأَقِریٌب َأم َبِعیٌد ":من چھ مي دانم ..)أَدِريـ552

أَدعواْ ـ553

مي خوانم - دعوت می کنم(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است 
بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 
نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي 
کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي 
بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش 

کني، ھر دو جورش دعوت است)
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أَدعوتموهم ـ554

کھ آنھا را دعوت کنید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي 
کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي 
بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش 

کني، ھر دو جورش دعوت است. حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما یکي از 
مواردي کھ معني آن متفاوت است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي شود(تسویھ):ِإنَّ 
ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َسَواٌء َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن (بقره6):کسانیکھ کافر شدند بر ایشان یکسان است چھ 

ایشان را اندرز بکني و چھ اندرز نکني ھمچنین در آیھ شریفھ 193 از سوره مبارکھ اعراف َسَواٌء َعَلْیُکْم 
َأَدَعْوُتُموُھْم َأْم َأنُتْم َصاِمُتوَن: بر شما مساوی است کھ آنان را دعوت کنید یا اینکھ شما ساکتھا باشید)

أَدعوکُم ـ555

شمارامي خوانم (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 
چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند 

صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش 
کني، ھر دو جورش دعوت است)

پسر خوانده ھایتانأَدِعياَءکُم ـ556

پسر خوانده ھایشانأَدِعياِئِهم ـ557

راھنماییت کنمأَدلُّک ـ558

راھنماییتان کنمأَدلُّکُم ـ559

دلو (نوعي سطل) را از چاه بیرون کشیدأَدلَٰیـ560

أَدنٰي ـ561
َذا ٱْلَأْدَنىٰ" اگر با ضمیر مذکر "ھذا "بھ آن اشاره فرموده و حال آنکھ جا  نزدیکتر(در عبارت"َیْأُخُذوَن َعَرَض َھـٰ

داشت با ضمیر مؤنث "ھذه "بھ آن اشاره شود(چون "ادنی" مؤنث است) براي تحقیر آن است، گویا خواستھ است 
با تجاھل کردن(خود را بھ بی خبری زدن) در حق آن برساند کھ دنیا آن قدر بي ارزش و غیر قابل اعتنا است کھ 

ھیچ خصوصیت و صفت مرغوبي کھ جلب نظر کند ندارد از جملھ مؤنث یا مذکر بودنش نیز اھمیت ندارد)

بسپاریدأَدواْ ـ562

بالئي عظیم تر (أدھي اسم تفضیل از دھاء است  و دھاء عبارت است از بالي عظیم و سختي کھ راھي براي أَدهٰي ـ563
نجات از آن نباشد ، پس ادھي بھ معناي بالیي است عظیم تر)

آیا آنأَذَٰ ِلک ـ564

منتشرش سازندأَذَاعواْ ِبِه ـ565

بھ او چشاندأَذَاقَها ـ566

بھ آنان  چشاندأَذَاقَهم ـ567

اعالم ھمگانيأَذَانٌ ـ568

آزارشانأَذَاهم ـ569

تو را سر می برم (کلمھ نحر بھ معناي سر بریدن شتر بھ آن نحو خاص است ، ھمچنان کھ کلمھ ذبح بھ معناي سر أَذْبحک ـ570
بریدن سایر جانداران است)
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حتمًا او را سر می برم (کلمھ نحر بھ معناي سر بریدن شتر بھ آن نحو خاص است ، ھمچنان کھ کلمھ ذبح بھ أَذْبحنهـ571
معناي سر بریدن سایر جانداران است)

چانھ ھاأَذْقَاِن ـ572

أَذَقْنا ـ573
بچشانیم (کلمھ ذوق کھ فعل اذقنا از آن گرفتھ شده بھ معناي آن است کھ چیزي را براي اینکھ بفھمي چھ طعمي 

دارد در دھان بگذاري و اگر پروردگار متعال درعبارت "َوَلِئْن َأَذْقَنا ٱْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ َلَیُؤوٌس 
َکُفوٌر" حالل کردن لذات را براي انسانھا اذاقھ و چشاندن خوانده براي این است کھ بفھماند لذات دنیا مانند طعم 

غذاھا ناپایدار است و بھ سرعت از بین مي رود)

أَذَقْناک ـ574
بھ توبچشانیم (کلمھ ذوق - کھ فعل اذقنا از آن گرفتھ شده - بھ معناي آن است کھ چیزي را براي اینکھ بفھمي چھ 

طعمي دارد در دھان بگذاري . و اگر پروردگار متعال درعبارت "َوَلِئْن َأَذْقَنا ٱْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ 
َلَیُؤوٌس َکُفوٌر" حالل کردن لذات را براي انسانھا اذاقھ و چشاندن خوانده براي این است کھ بفھماند لذات دنیا مانند 

طعم غذاھا ناپایدار است و بھ سرعت از بین مي رود)

أَذَقْناه ـ575
بھ اوبچشانیم (کلمھ ذوق - کھ فعل اذقنا از آن گرفتھ شده - بھ معناي آن است کھ چیزي را براي اینکھ بفھمي چھ 

طعمي دارد در دھان بگذاري . و اگر پروردگار متعال درعبارت "َوَلِئْن َأَذْقَنا ٱْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ 
َلَیُؤوٌس َکُفوٌر" حالل کردن لذات را براي انسانھا اذاقھ و چشاندن خوانده براي این است کھ بفھماند لذات دنیا مانند 

طعم غذاھا ناپایدار است و بھ سرعت از بین مي رود)

أَذْکُرکُم ـ576
تا یادتان کنم ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ 

است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم 
کھ واقعیت نیز ھمین است)

أَذْکُرهـ577
کھ آن را بھ یاد بیاورم ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات 

بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي 
آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

أَذَلَّ ـ578
ذلیل تر - خوار تر - پست تر(کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي 
بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز 

آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

أَِذلَّة ـ579
فروتنان-ذلیالن-کسانی کھ دستیابی بھ آنھا آسان است (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي 
چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت 

علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

أَذَلِّني ـ580
خوارترینھا (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، 
حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض 

لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)
اعالم کنأَذِّن ـ581

اعالم کردأَذَّنَ ـ582

اجازه دادأَِذنَ ـ583

أَِذنت ـ584
اجازه داد (در آیات شریفھ 2 و 5 سوره مبارکھ انشقاق از اجازه دادن آسمان و زمین در مورد شکافتھ و کشیده 

شدن بھ پروردگارشان سخن بھ میان آمده است. خداوند متعال کھ لطف و رحمتش بی انتھاست آن قدر بھ مخلوق 
خود احترام می گذارد کھ برای حکم و فرمان جدید از او اجازه می گیرد ھمانطور کھ در روایت داریم ھنگام 
قبض روح مؤمن از او اجازه می گیرند البتھ آسمان و زمین نیز کھ عاشق پروردگارشان ھستند با تمام وجود 

فرمان خداوند را اجرا می کنند)
اجازه داديأَِذنت ـ585

ُبردأَذْهب ـ586

از دست دادیدأَذْهبتم ـ587
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اذیت - آزارأَذَٰى ـ588

آزاري (آزار کوچکی، گاھی نکره آوردن یک کلمھ برای اشاره بھ کوچکی آن است البتھ در عبارت"َأًذى َکِثیرًا" أَذًي ـ589
این چنین نیست و فقط بھ نکره و ناشناختھ بودنش اشاره دارد)

تختھاأَراِئِک ـ590

خواستأَراد ـ591

آن دو خواستندأَرادا ـ592

براي من بخواھدأَرادِني ـ593

بخواھندأَرادواْ ـ594

فرومایگان ماأَراِذلُنا ـ595

آیا رو گرداني از(رغبت بھ معني میل و اشتیاق کھ با اضافھ شدن "َعن "معني اش "اعراض و نفرت" شده است)أَراِغب أَنت عنـ596

تورا مي بینم(در عبارت "ِإنِّي َأَراَک َوَقْوَمَک ِفي َضَلاٍل مُِّبیٍن ") - بھ تونمایاند (در عبارت"ِلَتْحُکَم َبْیَن ٱلنَّاِس ِبَما أَراکـ597
َأَراَک ٱللَُّھ")

بھ شما نمایاندأَراکُم ـ598

ایشان را بھ تونمایاندأَراکَهم ـ599

خودم را مي بینمأَراِني ـ600

نشانش دادأَراه ـ601

آیا دیدي(خبر داري)-خبرم بدهأَرأَيت ـ602

با تو ھستم  مرا خبر بده(ضمیر " ک" براي جلب توجھ مخاطب است)أَرأَيتک ـ603

با شما ھستم بھ من خبر دھید(در اصل "بھ من خبر بده" می باشد ولی در عبارت "َأَرَأْیَتُکْم ِإْن َأَتاُکْم َعَذاُب ٱللَِّھ أَرأَيتکُم ـ604
"چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است  و ضمیر " کم " براي جلب توجھ مخاطب است)

بھ من خبر دھیدأَرأَيتم ـ605

ارباب -مالکان تدبیر کننده- پروردگاران - پرورش دھندگان(جمع رّب، و کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا أَرباب ـ606
صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

چھارأَربعـ607

چھار(چون بھ عنوان صفت برای مؤنث یا مؤنث مجازی آمده است ة تأنیث گرفتھ)أَربعةـ608

چھلأَربِعني ـ609

أَربٰي ـ610
بیشتر(از"ربا" بھ معني زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی می گویند کھ قرض دھنده در 
ھنگام قرض دادن، بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، مبلغی نیز بھ عنوان سود آن بپردازد 
حتی اگر از کاری کھ با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ پولی را بھ کسی قرض بدھند بھ این قصد 

کھ در سود کاری کھ قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، شریک باشند(بھ نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ 
اند)، ربا محسوب نمی شود.)
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پیرامون آنأَرجاِئها ـ611

برگردمأَرِجع ـ612

پاھاأَرجلـ613

پاھایتانأَرجلَکُم ـ614

پاھایشانأَرجِلِهم ـ615

پاھایشان(آن زنان)أَرجِلِهن ـ616

أَرجمنک ـ617

حتمًا تو را سنگسارمي کنم (در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر دار و مرد زن داري کھ زنا کرده 
اند را "سنگسار" نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي کھ قرآن، حکم تازیانھ را در مورد زنا حتي 
با مشخص نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، صرفنظر و آن 

را موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  نصف زن شوھر 
دار آزاد تعیین نموده کھ بدیھي است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني نمي دھد عالوه بر 

این در آیاتي کھ مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا نکرده است)

أَرِجه ـ618
اورا نگھدار- اورا مھلت بده(از ماده ارجاء بھ معناي تاخیر انداختن است. در عبارت "َقاُلوْا َأْرِجْھ َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي 
ٱْلَمَداِئِن َحاِشِریَن" منظور این است کھ :موسي و برادرش را مھلت بده و درباره آنان بھ سیاست و شکنجھ، عجلھ و 
شتاب مکن و بفرست ساحران را جمع کنند تا با سحر خود با موسي مقابلھ کنند.ھاء در آن ھاء سکت است و جزء 

کلمھ نمي باشد)

أَرحامـ619
رِحمھا (رحم در اصل بھ معناي محل نشو و نماي جنین در شکم مادران مي باشد  بعدھا در معناي قرابت و 

خویشاوندي استعمال شد، چون خویشاوندان ھمھ در اینکھ از یک رحم خارج شده اند مشترکند پس کلمھ رحم بھ 
معناي نزدیک و ارحام بھ معناي نزدیکان انسان نیز استفاده مي شود)

أَرحامکُم ـ620
رحمھایتان-رابطھ خویشاوندیتان (رحم در اصل بھ معناي محل نشو و نماي جنین در شکم مادران مي باشد  بعدھا 
در معناي قرابت و خویشاوندي استعمال شد، چون خویشاوندان ھمھ در اینکھ از یک رحم خارج شده اند مشترکند 

پس کلمھ رحم بھ معناي نزدیک و ارحام بھ معناي نزدیکان انسان نیز استفاده مي شود)

أَرحاِمِهن ـ621
رِحمھایشان (رحم در اصل بھ معناي محل نشو و نماي جنین در شکم مادران مي باشد  بعدھا در معناي قرابت و 
خویشاوندي استعمال شد، چون خویشاوندان ھمھ در اینکھ از یک رحم خارج شده اند مشترکند پس کلمھ رحم بھ 

معناي نزدیک و ارحام بھ معناي نزدیکان انسان نیز استفاده مي شود)

أَرحم ـ622
رحیم تر -رحیم ترین - رحم کننده ترین(رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت 

محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد 
عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، 

ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم 
می گردد)

ھالکتان کردأَرداکُم ـ623

بخواھمأَردت ـ624

بخواھیدأَردتم ـ625

آن زن) بخواھد)أَردنَ ـ626

بخواھیمأَردنا ـ627

آن را اراده کنیمأَردناه ـ628
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پست تر -پست ترینأَرذَِل ـ629

پست ترینھاأَرذَلُونَ ـ630

أَرساها ـ631
ریشھ دارش کرد - استوارش کرد (و الجبال أرساھا - یعني کوھھا را بر زمین استوار کرد تا زمین نوسان و 

اضطراب نکند و بتواند آبھا و معدنھا را در جوف خود ذخیره کند، ھمچنان کھ سایر آیات قرآني از این جریان 
خبر داده)

فرستادأَرسلَ ـ632

بفرستأَرِسلْ ـ633

آن زن)فرستاد)أَرسلَت ـ634

فرستاديأَرسلْت ـ635

فرستادیمأَرسلنا ـ636

تورا فرستادیمأَرسلْناک ـ637

اورا فرستادیمأَرسلْناه ـ638

فرستادندأَرسلُواْ ـ639

مرا بفرستید (مخفف"َأْرِسُلوِني")أَرِسلُوِن ـ640

اورا بفرستأَرِسلْه ـ641

زمین - سرزمین( مثًال در عبارت "َلَقْد َعِلْمُتم مَّا ِجْئَنا ِلُنْفِسَد ِفي ٱْلَأْرِض: " منظور سرزمین مصر است)أَرض ـ642

شیر داده (از رضاعة کھ در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از آن است)أَرضعت ـ643

شیر دادند (از رضاعة کھ در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از آن است)أَرضعن ـ644

شما را شیر دادند (از رضاعة کھ در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از آن است)أَرضعنکُم ـ645

شیرش بده (از رضاعة کھ در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از آن است)أَرِضِعيِه ـ646

سرزمینتانأَرِضکُم ـ647

سرزمین ماأَرِضنا ـ648

سرزمین آنھاأَرضهم ـ649

زمین منأَرِضي ـ650

آیا راضي شدید("َأَرِضیُتم ِبـٱْلَحَیاِة ٱلدُّْنَیا ِمَن ٱْلَئاِخَرِة" یعنی :آیا از میان زندگی دنیا و آخرت بھ زندگی دنیا راضی أَرِضيتم ـ651
شدید)

سرنگونشان کرد (کلمھ ارکاس کھ مصدر باب افعال است بھ معناي رد کردن است)أَرکَسهم ـ652

نشانمان بدهأَِرنا ـ653

نشانم بدهأَِرِني ـ654
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نشانم بدھیدأَروِني ـ655

آیا قوم وعشیره امأَرهِطي ـ656

مي بینمأَرٰي ـ657

نشانت دادیمأَريناک ـ658

نشانشان دادیمأَريناکَهم ـ659

نشانش دادیمأَريناه ـ660

جنبانیدن شدید - تحریک شدیدأَزاً ـ661

منحرف کرد - کج کرد (از "زیغ" بھ معنی انحراف از استقامت و راست بودن وبھ معناي بیرون شدن از راه حق أَزاغَ ـ662
و میل بھ طرف بیراھھ و باطل است)

پشت منأَزِري ـ663

نزدیک شد - وقتش رسیدأَِزفَت ـ664

پاک ترأَزکَٰي ـ665

أَزلَامـ666

ترکھ چوبھایي کھ وسیلھ نوعي قمار بوده (کلمھ َأْزَلاُم بھ معناي ترکھ چوبھائي است کھ در ایام جاھلیت وسیلھ 
نوعي قمار و شرط بندی بوده بھ این شکل کھ شتر یا حیوانی دیگر را بھ بیست و ھشت قسمت مساوی تقسیم می 

کردند سپس با ده ترکھ چوب کھ با نامھای فذ، توأم، مسبل، نافس، حلس، رقیب، معلي، سفیح، منیح، وغد 
نامگذاری شده بودند، گوشت آن حیوان را سھم بندی می نمودند کھ ھفت تیر چوبی اول بھ ترتیب از یک قسمت تا 
ھفت قسمت از آن بیست و ھشت قسمت، نصیب داشت و سھ چوبھ آخر آن نھ تنھا نصیبي نداشتھ بلکھ دارندگان آن 
سھ چوب بایستی قیمت حیوان را ھم پرداخت می کردند. خصوصیت اصلی این نوع تقسیم کردن شانسی و اتفاقی 

بودن آن بوده است. قمار و شرط بندی از آن جھت کھ موجب تعطیل شدن کار و تالش و تولید و خدمات در 
جامعھ و در نتیجھ فلج شدن آن می شود، در قرآن کریم حرام شده است ولی مسابقھ گذاشتن و تعیین جایزه برای 
کارھایی کھ فایده ای در جھت پرورش و کمال انسانھا داشتھ باشد از جھت روحی از قبیل مسابقات علمی یا از 

جھت جسمی مثل مسابقات ورزشی، پسندیده است ھمانگونھ کھ پروردگار متعال نیز برای نیکوکاران، برکات و 
جوائز دنیوی و بھشتی را قرار داده است)

نزدیک کردیمأَزلَفْنا ـ667

آن دو را لغزاند(انداخت)أَزلَّهما ـ668

ھمسران-زوجھا- گروھھا (در عبارت "َلا َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَک ِإَلىٰ َما َمتَّْعَنا ِبِھ َأْزَواجًا مِّْنُھْم" مقصود از " ازواج"، مردان أَزواجـ669
و زنان و یا اصناف مردم است ، مانند صنف بت پرستان و صنف یھود و صنف نصاري و صنف مجوس)

ھمسرانتأَزواِجک ـ670

ھمسران شما-ھمسنخان شماأَزواجکُم ـ671

ھمسران ماأَزواِجنا ـ672

ھمسران اوأَزواجه ـ673

ھمسرانشان-ھمسنخان آنھاأَزواجهم ـ674

شوھرانشانأَزواجهن ـ675
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کھ زیاد کنمأَِزيد ـ676

حتما افزونتان دھمأَِزيدنکُم ـ677

أَساَء ـ678
بد کرد (از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ امور 

و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 
مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

أَساُءواْ ـ679
بد کردند (از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 

امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 
مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

افسانھ ھا - خبرھاي نوشتھ شده (کلمھ اساطیر جمع اسطوره است، کھ بھ معناي خبر نوشتھ شده است)أَساِطري ـ680

دستبند ھا (بعضی گفتھ اند کلمھ اساور جمع اسورة است و اسورة ھم جمع ِسوارکھ دستبند زنان را گویند . أَساِور ـ681
ولي راغب گفتھ اسورة فارسي است و اصل آن دستواره است)

أَسأْتم ـ682
بد کردید (از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 

امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 
مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

کھ از تو بخواھم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این أَسأَلَک ـ683
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

أَسباب ـ684
سببھا (کلمھ اسباب بھ معناي پلھ ھا و راھھایي است کھ بھ وسیلھ آن بھ آسمانھا صعود مي کنند و ممکن است مراد 
از ارتقاء اسباب  در عبارت "َفْلَیْرَتُقوْا ِفي ٱْلَأْسَباِب"حیلھ ھا و وسیلھ ھایي باشد کھ بھ خیال خود با تمسك بھ آنھا از 

خداوند بي نیاز مي گردند)

فرزندان -نوه ھا- قبیلھ ھا(اسباط جمع سبط بھ معناي پسر زاده و یا دختر زاده است  و لیکن در بني اسرائیل بھ أَسباِط ـ685
معناي قوم خاصي بوده، سبط در اصطالح ایشان بھ منزلھ قبیلھ در نزد عرب است)

کامل کرد - سنگ تمام گذاشت - توسعھ داد(کلمھ اسباغ بھ معناي سنگ تمام گذاشتن و نیز توسعھ دادن است)أَسبغَ ـ686

تا اجابت کنم (جزمش بھ دلیل جواب شرط واقع شدن برای جملھ پیش از خود است)أَستِجب ـ687

تااورا محرم (خویش) کنم-(براي خودم)خالصش کنم (جزمش بھ دلیل جواب شرط واقع شدن برای جملھ پیش از أَستخِلصه ـ688
خود است)

با اصرار طلب آمرزش مي کنمأَستغِفر ـ689

کھ استغفار کني - کھ با اصرار طلب آمرزش کنیأَستغفَرت ـ690

حتمًا با اصرار آمرزش می طلبمأَستغِفرنَّـ691

آیا تکبر کرديأَستکْبرت ـ692

سجده کنم (َءَأْسُجُد: آیا سجده کنم)أَسجدـ693

سجده کنمأَسجد ـ694

کھ سجده کنمأَسجد ـ695

سحرھا - جادوھاأَسحاِر ـ696

آیا سحر (است)أَِسحر ـ697

بھ خشم مي آوردأَسخطَ ـ698
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شبانھ حرکت بدهأَسِر ِبــ699

پنھان داشتأَسر ـ700

پنھان داشتمأَسررت ـ701

سریعتر - سریعترینأَسرع ـ702

زیاده روي کرد - اسراف کرد (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام مي أَسرف ـ703
دھد)

زیاده روي کردند - اسراف کردند (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام أَسرفُواْ ـ704
مي دھد)

پنھان کردندأَسرواْ ـ705

پنھان کنیدأَِسرواْ ـ706

پنھانش کردندأَسروه ـ707

پنھانش کردأَسرها ـ708

پیوند اعضاي مختلف و بھ ھم پیوستن آنانأَسرهم ـ709

اسیرانأَسرٰى ـ710

شبانھ حرکت داد( در عبارت"ُسْبَحاَن ٱلَِّذي َأْسَرىٰ ِبَعْبِدِه َلْیًلا ...")أَسرٰى  ـ711

بنا نھاد- بنیان گذاشت- تأسیس نمودأَسس ـ712

از شدت اندوهأَسفاًـ713

اندوھگینأَِسفاً ـ714

أَسفَاراً ـ715
کتابھا (جمع ِسفر، کلمھ َسفر - بھ فتح سین و سکون فاء - بھ معناي پرده برداري است کھ البتھ در خصوص اعیان 

استعمال مي شود، مانند سفر عمامھ یعني برداشتن عمامھ از سر و سفر خمار یعني برداشتن نقاب از صورت و 
ِسفر - بھ کسر سین و سکون فاء - بھ معناي کتابي است کھ از حقائق پرده برمي دارد)

سفرھاي ماأَسفَاِرنا ـ716

روشن وآشکار گشتأَسفَر ـ717

پایینتر-پایینترینأَسفَلَ ـ718

پایینترینھاأَسفَِلني ـ719

دریغ (َیا َأَسَفىٰ : ای دریغ)أَسفَٰى ـ720

بیندازأَسِقطْ ـ721

بھ شما نوشاندیمأَسقَيناکُمـ722

شما را بھ آن سیراب کردیمأَسقَيناکُموه ـ723

بھ آنان نوشاندیمأَسقَيناهم ـ724
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ساکنش کردیم-نگھش داشتیمأَسکَناه ـ725

سکونت دادمأَسکَنت ـ726

آن زنان راسکونت دھیدأَسِکنوهن ـ727

اسلحھ شماأَسِلحِتکُم ـ728

اسلحھ آنھاأَسِلحتهمـ729

گذراند-پیش فرستادأَسلَفَت ـ730

گذراندید-پیش فرستادیدأَسلَفْتم ـ731

تسلیم کرد - تسلیم شد-اسالم آورد(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ أَسلَم ـ732
پروردگار واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

تسلیم شو-اسالم بیاور(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار أَسِلم ـ733
واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

آن دو تسلیم شدندأَسلَما ـ734

تسلیم کردم - تسلیم شدم-اسالم آوردم(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ أَسلَمت ـ735
پروردگار واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

اسالم مي آورید(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار واگذار أَسلَمتم ـ736
نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

تسلیم شدیم-اسالم آوردیم(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار أَسلَمنا ـ737
واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

تسلیم شدند-اسالم آوردند(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار أَسلَمواْ ـ738
واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

تسلیم شوید-اسالم آوردید(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار أَسِلمواْ ـ739
واگذار نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

روان و جاری کردیم (کلمھ اسلنا از مصدر اسالھ است کھ باب افعال از سیالن بھ معناي جریان است)أَسلْناـ740

أَسماءـ741
اسمھا ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل 
این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص 
شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت 

"َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ 
ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

أَسماِئِه ـ742
اسمھایش ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل 

این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص 
شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت 

"َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ 
ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

أَسماِئِهمـ743
اسمھایشان ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند 
.اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا 

مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در 
عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید 

مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

بشنو(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن أَسِمع ـ744
سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)
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مي شنوم (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن أَسمع ـ745
سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

چھ شنوا (در جملھ "َأْبِصْر ِبِھ َوَأْسِمْع " کلمھ "ِبِھ " بعد از "َأْسِمْع" بھ قرینھ لفظي حذف شده است)أَسِمع ِبــ746

بھ آنھا شنواند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از أَسمعهم ـ747
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

بازارھاأَسواِق ـ748

بدتر -بدترینأَسوأَ ـ749

سیاهأَسوِد ـ750

دستبند (بعضی گفتھ اند کلمھ اساور جمع اسورة و اسورة ھم جمع ِسواراست کھ دستبند زنان را گویند أَسِورةٌ ـ751
ولي راغب گفتھ اسورة فارسي است و اصل آن دستواره است)

اسیرأَِسرياً ـ752

بخواھمأَشاُء ـ753

اشاره کردأَشارت ـ754

جداجدا-متفّرقأَشتاتاً ـ755

بخیل-حریص (جمع شحیح)أَِشحةً ـ756

شدید ترأَشد ـ757

جمع شدید(سخت و محکم)أَِشداُء ـ758

قوا ونیروھایتان(سن بلوغتان)أَشدکُم ـ759

أَشده ـ760

قوا ونیروھایش(سن بلوغش، در عباراتی نظیر "َلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه: وقتی بھ قوا و نیروھایش رسید" اشاره بھ یک 
محدوده سنی از ھجده سالگی تا چھل سالگی دارد کھ قوا و تواناییھای انسان بھ کمال و حد اکثر خود می رسد، در 
قرآن کریم وقتی این جملھ درباره حضرت یوسف گفتھ می شود، از آنجایی کھ جملھ ھیچ قید محدود کننده ای ندارد 

ھمان ابتدای این محدوده سنی یعنی ھجده سالگی ایشان منظور است و ھنگامی کھ در عبارت "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه 
: و ھنگامی کھ بھ قوا و نیروھایش رسید و استقرار یافت" این جملھ در مورد حضرت موسی بھ کار می  َوٱْسَتَوىٰ
رود از کلمھ "ٱْسَتَوىٰ" معلوم می گردد کھ منظور اواسط این محدوده یعنی سی سالگی است و در عبارت "َحتَّىٰ 

ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعیَن َسَنًة: تا اینکھ بھ قوا و نیروھایش رسید و بھ چھل سال رسید" مستقیمًا بھ انتھای آن 
محدوده یعنی چھل سالگی اشاره می کند)

قوا ونیروھاي آن دو(سن بلوغ آن دو)أَشدهما ـ761

خودپسند-طاغيأَِشرـ762

اشرارأَشراِر ـ763

شرطھایشأَشراطُها ـ764

روشن گشت - نورانی شدأَشرقَِت ـ765

شریک قرارداد(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن أَشرک ـ766
چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)
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شریک قراردادي(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت أَشرکْت ـ767
آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریک قراردادید(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن أَشرکْتم ـ768
چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکم کردید(مخفف "َأْشَرْکُتُموِني". اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند أَشرکْتموِن ـ769
در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریک قراردادند (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت أَشرکُواْ ـ770
آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکش کنأَشِرکْه ـ771

أَشعاِرهاـ772
موھای آن(درآیھ شریفھ 80 سوره مبارکھ نحل چون بھ کلمھ "انعام" بر می گردد ضمیر مؤنث مفرد آمده ولی 
"موھای آنان" ترجمھ می شود  زیرا براي جمع مکسر ضمیروفعل بھ صورت مؤنث مي آید و از طرفی چون 

انعام از صاحبان عقل (ذوی العقول) حساب نمی شود ضمیرش مفرد آورده شده است)

أَشفَقْتم ـ773

ترسیدید (اشفاق بھ معناي نوعي ترس است . اشفاق عنایتي است کھ با خوف آمیختھ باشد، چون مشفق کسي را 
گویند کھ مشفق علیھ را دوست مي دارد و مي ترسد بالیي بھ سر او آید، این حالت را کھ مي ترسد محبوبش در 

معرض آسیبي واقع شود اشفاق گویند و در قرآن فرموده : و ھم من الساعة مشفقون . و این کلمھ ھر جا با حرف 
من متعدي شود، معناي ترس در آن روشن تر مي شود و چون با حرف في متعدي شود، معناي عنایت در آن 

روشن تر مي شود و ازھر دو نمونھ اش در قرآن ھست، اولي مانند"َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُمْشِفُقوَن ِمْنَھا "و دومي مانند انا 
کنا قبل في اھلنا مشفقین)

أَشفَقْنـ774

ترسیدند (اشفاق بھ معناي نوعي ترس است . اشفاق عنایتي است کھ با خوف آمیختھ باشد، چون مشفق کسي را 
گویند کھ مشفق علیھ را دوست مي دارد و مي ترسد بالیي بھ سر او آید، این حالت را کھ مي ترسد محبوبش در 

معرض آسیبي واقع شود اشفاق گویند و در قرآن فرموده : و ھم من الساعة مشفقون . و این کلمھ ھر جا با حرف 
من متعدي شود، معناي ترس در آن روشن تر مي شود و چون با حرف في متعدي شود، معناي عنایت در آن 

روشن تر مي شود و ازھر دو نمونھ اش در قرآن ھست، اولي مانند"َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُمْشِفُقوَن ِمْنَھا "و دومي مانند انا 
کنا قبل في اھلنا مشفقین)

کھ سخت بگیرمأَشق ـ775

سخت ترأَشق ـ776

شقي ترینش -بدبخت وروسیاھترینشأَشقَاها ـ777

شقي تر -بدبخت وروسیاھترأَشقَٰىـ778

کھ شکر کنم (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای أَشکُرـ779
دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

ُشکر مي کنم (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای أَشکُر ـ780
دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

شکایت مي کنمأَشکُواْ ـ781

گواھانأَشهاد ـ782

آیا شاھد بودندأَشِهدواْ ـ783

گواه گیریدأَشِهدواْ ـ784

آنان را گواه گرفتأَشهدهم ـ785
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ماه ھاأَشهرـ786

چیزھاأَشياَء ـ787

اجناسشانأَشياَءهم ـ788

ھم کیشان شما - نظایرشماأَشياعکُم ـ789

ھم کیشانشان - نظایرآنھاأَشياِعِهم ـ790

أَصاب ـ791
رسید - اصابت کرد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم 
فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم 

اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و 
گرفتاري بھ ذھن می رسد)

أَصابت ـ792
برسد - اصابت کند (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل 

از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ 
حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ 

ذھن می رسد)

أَصابتکُم ـ793
بھ شما برسد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از 

مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث 
شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می 

رسد)

أَصابته ـ794
بھ آن برسد-بھ آن اصابت کند(مؤنث)(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز 

اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر 
مي شود و ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود 

بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

أَصابتهم ـ795
بھ آنھا برسد-بھ آنھا اصابت کند(مؤنث)(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز 

اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر 
مي شود و ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود 

بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)
انگشتانشانأَصاِبعهم ـ796

أَصابک ـ797
بھ تو رسید (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از 

مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث 
شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می 

رسد)

أَصابکُم ـ798
بھ شما رسید (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از 

مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث 
شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ

أَصابه ـ799
بھ آن رسید-بھ آن اصابت کرد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند 
و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و 

ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و 
گرفتاري بھ ذھن می رسد)

أَصابها ـ800
بھ آن(مؤنث)رسید-بھ آن(مؤنث) اصابت کرد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر 

چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث 
خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق 

شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)
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أَصابهم ـ801
بھ آنھا رسید-بھ آنھا اصابت کرد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت 

کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود 
و ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و 

گرفتاري بھ ذھن می رسد)

مشتاقانھ و شتابان و دیوانھ وار متمایل می شوم(صبا ، یصبو ، صبوا و صبوة بھ معناي از جا کنده شدن از شدت أَصب ـ802
اشتیاق است کھ آدمي را وادار بھ کارھاي سبک و کودکانھ مي کند)

أَصبتم ـ803
رساندید (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر 
اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر، 

ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

صبح کرد-(حالتي نو)برایش اتفاق افتاد-داخل صبح شدأَصبح ـ804

صبح کرد-(حالتي نو)برایش اتفاق افتاد-داخل صبح شدأَصبحت ـ805

صبح کردید-(حالتي نو)برایتان اتفاق افتاد-داخل صبح شدیدأَصبحتم ـ806

صبح کردند-(حالتي نو)برایشان اتفاق افتاد-داخل صبح شدندأَصبحواْ ـ807

أَصبرهم ـ808

ـِٰئَک ٱلَِّذیَن ٱْشَتَرُوْا ٱلضََّلاَلَة ِبـٱْلُھَدىٰ َوٱْلَعَذاَب ِبـٱْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُھْم َعَلى ٱلنَّاِر: تو شاھد  آنان را صبور کرده("ُأْوَل
باش(بر این گفتھ پروردگار) آنان کساني ھستند کھ آن گمراھي(سر از جھنم در آوردن) را خریدند بھ بھاي آن 

ھدایت(ھدایت توسط کتاب الھی) و آن عذاب(زبانھ کشیدن آتش از درون شکمھایشان و سخن نگفتن پروردگار با 
آنان) را بھ بھاي آن مغفرت(مغفرت پروردگار بسیار و ھمیشھ آمرزنده و مھربان)، پس چقدر بر آتش صبورشان 
کرده است(حقیقت این خوردن مال حرامي را کھ با کتمان و پنھان نمودن و تحریف آیات الھي بھ دست مي آورند، 

مانند خوردن آتش است ولي شیطان با آنان کاري کرده کھ حرارت این آتش را حس نمي کنند))

أَصبناهم ِبــ809
بھ ایشان مي رسانیم (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم 
فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم 

اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و 
گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ھمنشینان -یاران- رفیقان - مصاحبان -ھمراھان-اھلأَصحاب ـ810

ھمنشینانشان -یارانشان- رفیقانشان - مصاحبانشان -ھمراھانشانأَصحاِبِهم ـ811

تا صدقھ دھم (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)أَصدقـ812

راستگو ترأَصدق ـ813

آیا راست گفتيأَصدقْت ـ814

اصرار ورزیدندأَصرواْ ـ815

برگزیدهأَصطَفَي ـ816

کوچکترأَصغر ـ817

أَصفَاِد ـ818
غل و زنجیر- قید وبند(کلمھ مقرَّنین از ماده تقرین است کھ بھ معناي جمع نمودن و قرین کردن چیزي است با 

چیزی دیگری از ھمان جنس و عبارت "مَُّقرَِّنیَن ِفي ٱْلَأْصَفاِد "یعني اسیراني کھ با غل و زنجیر کنار ھم قرار داده 
شده اند و"ُغل" قید و طوقي است کھ با آن دست و پاي مجرم را بھ گردنش مي بندند تا خواري و ذلت او را 

بنمایانند)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



براي شما انتخاب کردأَصفَاکُم ـ819

اصل - ریشھأَصلـ820

نسل شما- پشتھایتان، کمرھایتان(در سوره مبارکھ طارق آیات شریفھ 5 تا 7 آمده است کھ: "پس انسان باید بنگرد 
کھ از چھ چیز آفریده شده است؟از آبی جھنده *آفریده شده است کھ از بین کمر و استخوانھای سینھ بیرون می آید"

بسیاری با نگاھی ناقص بھ یافتھ ھای علمی و عنوان کردن این موضوع کھ "منشأ نطفھ انسان بیضھ مرد(محل 
تولید اسپرم) و تخمدان زن (محل تولید تخمک) می باشد کھ ھیچکدام ربطی بھ کمر و قفسھ سینھ ندارند"بھ خیال 

خام خود مدعی شده اند در قرآن کریم عیب و ایراد پیدا کرده اند اّما نگاھی کاملتر ھمراه با استناد بھ یافتھ ھای 
جدیدتر علمی اعجاز قرآن را نمایان می سازد. پس از رسیدن بھ سن بلوغ تنھا مغز استخوان ھایی ھمانند مھره ھا، 
جناغ سینھ و دنده ھا کھ ھمان اسکلت محوری خوانده می شوند (صلب و ترائب) عمل خونسازی را انجام می دھند 

ضمن اینکھ اغلب سلولھای بنیادی پس از بلوغ در این ناحیھ تولید می شود اما این چھ ربطی بھ تولید اسپرم و 
تخمک دارد.

واضح است کھ منشأ ھر ساخت و سازی در بدن انسان، خون می باشد زیرا خون، اکسیژن و دیگر مواد اولیھ 
مورد نیاز ھر ساخت و سازی را در اعضای مختلف تأمین می کند گرچھ موضوع بھ ھمین جا ختم نمی شود.

بر اساس گزارشی کھ متن کامل آن در نشریھ Science درج شده است، محققان ژاپني براي اولین بار در جھان 
توانستند با استفاده از سلول ھاي خون انسان، سلول ھاي نابالغ تخمك را تولید كنند و در حال تالش برای تولید 
سلول ھاي تخمك بالغ با قابلیت تولید مثل می باشند ھمچنین با استفاده از فرآیند مشابھ در پی تولید سلول ھاي 

اسپرم انسان از خون ھستند.
*اصطالح آب جھنده عالوه بر منی بھ خون نیز می تواند اشاره داشتھ باشد. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ منشأ نطفھ انسان بین کمر و استخوانھای سینھ است، اشاره شده 
است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

آیا نماز توأَصلَاتک ـ822

اصالح کنأَصِلحـ823

اصالح کردأَصلَح ـ824

آن دو اصالح کنندأَصلَحاـ825

اصالح کردیمأَصلَحناـ826

اصالح کنندأَصلَحواْـ827

اصالح کنیدأَصِلحواْـ828

اصلش-ریشھ اشأَصلُهاـ829

کر- ناشنواأَصم ـ830

آنان را کــَرساختھأَصمهم ـ831

أَصلَاِبکُم ـ821
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أَصنامـ832

بتھا - معشوقان و دلبران زیبارو(کلمھ صنم بھ معناي جثھ و مجسمھ اي است کھ آن را از فلز و یا چوب یا غیر آن 
بھ شکل مخصوصي بسازند ، تا بھ خیال بت پرستان صفاتي کھ در معبود معیني ھست در این مجسمھ کھ نمایانگر 
آن معبود است نشان داده باشند. در عبارت "َوٱْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد ٱْلَأْصَناَم َربِّ ِإنَُّھنَّ َأْضَلْلَن َکِثیرًا مَِّن ٱلنَّاِس: مرا 
و فرزندان مرا دور و برکنار دار از این کھ بتھا را بپرستیم. ای پرورش دھنده من، بھ یقین آنھا(اصنام) بسیاری 
از مردم را گمراه نمودند" اصنام جمع صنم است کھ ھم بھ معنی بت می باشد و ھم بھ معنی معشوق و دلبر زیبا 

رو و اینکھ گمراه کردن را بھ اصنام نسبت داده از ھمین جھت است کھ چھ بسیار از این زیبارویان با دلبریھایشان 
باعث گمراھی مردم شده اند یا با زیبایی و دلبری چھره ھا یا دلبری مال و ثروت و مقامشان)

أَصنامکُم ـ833
بتھاي شما (کلمھ صنم بھ معناي جثھ و مجسمھ اي است کھ آن را از فلز و یا چوب یا غیر آن بھ شکل مخصوصي 
بسازند ، تا بھ خیال بت پرستان صفاتي کھ در معبود معیني ھست در این مجسمھ کھ نمایانگر آن معبود است نشان 

داده باشند)
صوتھاأَصوات ـ834

صداھایتانأَصواتکُم ـ835

صداھایشانأَصواتهم ـ836

پشمھایشأَصواِفها ـ837

عصر - غروب - سر شب (از کلمھ اصل است  و از این جھت این ساعت از روز معین بین عصر و غروب أَِصيلًاـ838
آفتاب را آصال گفتھ اند کھ گوئي ریشھ و مبدأ شب است)

روشن کندأَضاَء ـ839

روشن کندأَضاَءت ـ840

أَضاعواْ ـ841
ضایع کردند - تباه نمودند (از ضیاع است و ضیاع ھر چیزي بھ معناي فساد و یا از بین رفتن آن است ، از این 
جھت کھ آنطور کھ باید ، سرپرستي نشود ، مثال وقتي گفتھ مي شود: "فالن اضاع المال" یعنی: "فالني مال را 

ضایع کرد بھ عبارت دیگر با سوء تدبیرش آن را محافظت نکرد و از دست داد  و در جایي مصرف کرد کھ نباید 
مي کرد")

خنداند (در اشاره بھ واقعیت حتمی : می خنداند)أَضحکـ842

ناچارش مي کنمأَضطَره ـ843

أَضعافاً ـ844
چندین وچند برابر (مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و گاھي ھم آن را بھ 
معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ انضمام واحدي دیگر عدد 

یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان مي خوانند و ھمچنین عدد دو را کھ 
زوج است زوجین مي گویند)

ضعیف ترأَضعف ـ845

أَضغاثُ ـ846

جمع ضغث کھ معناي یک دستھ ریحان و یا علف و یا شاخھ درخت است ودر عبارت"َأْضَغاُث َأْحَلاٍم " خوابھاي 
پریشان را کھ حقایقش روشن نیست بھ دستھ ھایي از چوب و یا ریحان تشبیھ کرده چون خواب پادشاه مصر بھ 
نظر ایشان یک دستھ خاطرات غیر مربوط بھ ھم بوده . واین کھ آن را جمع آورده از این جھت بوده کھ مدعي 

شدند کھ خواب پادشاه صورتي در ھم و بر ھم از رؤیاھاي مختلفي است کھ ھر کدام براي خود تعبیر جداگانھ اي 
داشتھ و چون یک یک آنھا مشخص نیست و با ھم مخلوط شده لذا وقوف بھ تعبیر آنھا براي تعبیر کننده دشوار 

گشتھ است.
کینھ ھاي شدیدتان (جمع ِضغن یا ُضغن بھ معناي کینھ شدید است)أَضغانکُم ـ847

کینھ ھاي شدیدشان (جمع ِضغن یا ُضغن بھ معناي کینھ شدید است)أَضغانهم ـ848
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گمراه کردأَضلَّ ـ849

گمراه ترأَضلُّ ـ850

گمراه مي شومأَِضلُّ ـ851

آن دوگمراھمان کردندأَضلَّانا ـ852

گمراه کردیدأَضلَلْتم ـ853

گمراه کرده اندأَضلَلْن ـ854

گمراھمان کردأَضلَّنا ـ855

گمراھم کردأَضلَِّني ـ856

گمراه کردندأَضلُّواْ ـ857

گمراھمان کردندأَضلُّونا ـ858

گمراھش کردأَضلَّه ـ859

گمراھشان کردأَضلَّهم ـ860

اطاعت کردأَطَاع ـ861

اطاعتمان  کردندأَطَاعونا ـ862

اطاعتش کردندأَطَاعوه ـ863

اطراف -پیرامونأَطْراف ـ864

أَطْراِفها ـ865

پیرامون آن(عبارت "َأنَّا َنْأِتي ٱْلَأْرَض َننُقُصَھا ِمْن َأْطَراِفَھا " یعني: آیا نظر نکرده و نمی کنند کھ ما بھ سراغ زمین 
می آییم و آن را می کاھیم از اطرافش(پرداختن بھ زمین و کم نمودن از اطراف آن ، کنایھ است از کشتن و ھالک 
کردن اھل آن. بنا بھ روایتھایی از پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و امام سجاد و امام صادق علیھم السالم منظور 

از این آیھ مرگ انسانھای برگزیده و علماء است و بھ فرموده امام علی علیھ السالم بھ معنی کلی ھالک اقوام 
گذشتھ است. امام سجاد علیھ السالم فرمودند: "یک آیھ از قرآن، کشتھ شدن و سرعت مرگ در ما(اھل بیت) را 

برایم گوارا مي سازد و آن آیھ "اولم یروا انا ناتي االرض ننقصھا من اطرافھا" است، کھ مراد از نقص اطراف ، 
مرگ علما است و از آن برمي  آید کھ پروردگار تعالي ھر وقت نظري بھ زمین بیفکند، اھل دنیا و ماده  پرستان را 

با مرگ علما عذاب و علما را با بردن بھ درگاه خود بھ عالیترین لذات متنعم مي سازد))

اطاعت کردیدأَطَعتم ـ866

اطاعتشان کردیدأَطَعتموهم ـ867

غذا بدھیدأَطِْعمواْ ـ868

غذایش دادأَطْعمه ـ869

غذایشان دادأَطْعمهم ـ870

شما زنان اطاعت کنیدأَِطعن ـ871
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اطاعت کردیمأَطَعنا ـ872

از شما اطاعت کردندأَطَعنکُم ـ873

طاغي تر (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)أَطْغٰي ـ874

بچھ ھاأَطْفَالُ ـ875

أَطْفَأَها ـ876
خاموشش کرد (کلمھ اطفاء بھ معناي خاموش کردن آتش و یا نور است در عبارت "ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤوْا ُنوَر ٱللَِّھ 

ِبَأْفَواِھِھْم "  کھ فرموده : با دھن ھایشان مي خواھند نور خدا را خاموش کنند براي این است کھ معموال چراغ را با 
دھن خاموش مي کنند از طرفي  این خواستھ و ھدفشان را مضحک دانستھ، چون دھن ھا تنھا حریف خاموش کردن 
چراغ ھا و نورھاي ضعیفند، نھ نورھاي بزرگ ھمچون آفتاب و نورھاي بزرگتر از آن .مثل اینکھ کسي بخواھد با 

فوت کردن خورشید را خاموش کند)
آیا آگاھي یافتھأَطَّلَع ـ877

آگاھي یابم - اطالع پیدا کنمأَطَِّلع ـ878

کھ اطالع پیدا کنمأَطَِّلع ـ879

طمع دارمأَطْمع ـ880

شکلھاي گوناگونأَطْواراً ـ881

پاکیزه ترأَطْهر ـ882

اطاعت کنیدأَِطيعواْ ـ883

از من اطاعت کنید (مخفف "َأِطیُعوِني")أَِطيعوِن ـ884

شما را پیروز و مسلط کردأَظْفَرکُمـ885

أَظْلَمـ886
ستمکارتر(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 

جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و 
ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده 

باشد)
تاریک کرد(چون منشأ نور از باال است از عبارت " َأْظَلَم َعَلْیِھْم: بر آنان تاریک کند " استفاده نموده است)أَظْلَم ـ887

گمان مي کنمأَظُن ـ888

گمان مي کنم کھ توأَظُنک ـ889

گمان مي کنم کھ اوأَظُنه ـ890

بھ او نمایاندأَظْهره ـ891

یاریش کردهأَعانه ـ892
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أَعبد ـ893

کھ پرستش کنم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 

دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر 

چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش 
پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 

دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن 
قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

أَعبد ـ894

مي پرستم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 

دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر 

چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش 
پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 

دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن 
قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

مھیا کردأَعتدت ـ895

مھیا کردیمأَعتدنا ـ896

از شما کناره مي گیرمأَعتِزلُکُمـ897

أَعثَرنا ـ898
آگاه نمودیم (اصل در ماده عثر بھ معناي سقوط است . وقتي مي گویند فالن عثر معنایش این است کھ فالني افتاد ، 

ولي مجازا در مورد کسي ھم کھ بھ مطلبي اطالع پیدا مي کند بدون اینکھ در پي آن باشد، بھ کار می برد و 
مي گویند : عثرت علي کذا یعني بھ فالن مطلب اطالع یافتم)

تنھ ھا -ریشھ ھاأَعجاز ـ899

بھ شگفت در آید (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي أَعجب ـ900
ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

أَعجبتکُم ـ901
شما را بھ شگفت آورد- شما را دلخوش کرده بود(عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي 

انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود. کلمھ اعجاب بھ معناي 
خوشحال کردن  و ُعجب بھ معناي خوشحال شدن از دیدن امري نادر و بي سابقھ است)

تورا بھ شگفت آورد (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي أَعجبک ـ902
ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

شما را بھ شگفت آورد (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس أَعجبکُم ـ903
آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

آیا عاجز بودمأَعجزت ـ904

آیا پیش افتادید(عجلھ کردید)أَعِجلْتم ـ905

باعث عجلھ تو شدأَعجلَک ـ906
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أَعجِميـ907
کسي کھ سخن گفتنش غیر عربي و غیر بلیغ است، چھ اینکھ اصال عرب نباشد، یا آنکھ عرب باشد ولي لکنتي در 

زبانش باشد -کسي کھ نمي تواند درست صحبت کند - غیر عربی - نا مفھوم(عجم بھ معناي غیر عرب است و 
عجمي کسي را گویند کھ بھ غیر عرب منسوب باشد و اعجم کسي را گویند کھ زبانش لکنت باشد، حال چھ عرب 

باشد و چھ غیر عرب و از این باب، عرب الکن را اعجم مي گویند، کھ او نیز مانند یک فرد غیر عرب خوب 
نمي تواند عربي سخن گوید)

غیر عربھا(جمع اعجمي :کسي کھ سخن گفتنش غیر عربي و غیر بلیغ است، چھ اینکھ اصال عرب نباشد، یا آنکھ أَعجِمني ـ908
عرب باشد ولي لکنتي در زبانش باشد -کسي کھ نمي تواند درست صحبت کند)

آماده نمودأَعد ـ909

دشمنانأَعداءـ910

دشمنان شماأَعداِئکُمـ911

تا عادالنھ رفتار کنم (کلمھ عدل بھ معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است)أَعِدلَ ـ912

آماده کنیدأَِعدواْ ـ913

آماده کردندأَعدواْ ـ914

أَعراِب ـ915

بادیھ نشینھا - بیابانگردان(کلمھ اعراب در اصل جمع عرب است، ولي  در عبارت "ٱْلَأْعَراُب َأَشدُّ ُکْفرًا َوِنَفاقًا " 
اسم شده براي عربھاي بادیھ  نشین و صحرا گرد. اینکھ در سوره مبارکھ توبھ آیھ شریفھ 97 می فرماید 

بیابانگردان و کسانی کھ از اجتماعات بزرگ بشری دورند،  کفر و نفاقشان شدیدتر است از جھت این است کھ بھ 
طور معمول امکانات یادگیری قرآن کریم، برای آنھا کمتر است البتھ استثناء ھم دارد کھ در دو آیھ بعد بھ آن اشاره 

می کند. امام صادق علیھ السالم فرمودند:"بر شما واجب است کھ بھ دنبال فھمیدن دین الھی باشید و 
اعرابی(بیابانگرد) نباشید پس بھ یقین اینگونھ است کھ کسی کھ بھ دنبال فھمیدن دین الھی نباشد پروردگار در روز 

قیانت بھ او نظر نمی کند و برای او عملش را پاک نمی گرداند")

أَعرافـ916

بھ قسمت ھاي باالي حجاب و تل ھاي شني می گویند و اصلش از عرف بھ معني یال اسب و تاج خروس و قسمت 
باالي ھر چیزي است. این کلمھ بھ ھر معنا کھ استعمال شود، معناي علو و بلندي در آن ھست. اھل اعراف 

مشرف بر جمیع مردم از بھشتیان و دوزخیانند، معلوم مي شود کھ منظور از اعراف قسمت ھاي باالي حجابي است 
کھ حائل بین دوزخ و بھشت است، بھ طوري کھ اعرافیان در آنجا، ھم دوزخیان را مي بینند و ھم بھشتیان. امام 

علی علیھ السالم در مورد عبارت"علي االعراف رجال یعرفون کال بسیماھم" فرمودند: "اعراف مائیم کھ یاران 
خود را بھ سیمایشان مي شناسیم. اعراف مائیم کھ کسي پروردگار را جز از راه ما نمي تواند بشناسد، اعراف مائیم 
کھ در قیامت بین بھشت و دوزخ مي ایستیم و کسي داخل بھشت نمي شود مگر اینکھ ما او را شناختھ، او نیز ما را 
بشناسد و در آتش داخل نمي شود مگر کساني کھ ما را نشناسند و ما آنان را نشناسیم(منظور از شناختن و نشناختن 

در این روایت محّبت و بغض است)
لــَنگأَعرجـ917

أَعرض ـ918
صرف نظر کرد-روگرداند(کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در 

غیر اجسام نیز استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود 
برگردانید )

أَعِرض ـ919
صرف نظر کن-روگردان - بگذر (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، 
سپس در غیر اجسام نیز استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي 

خود برگردانید )

رو گرداندید (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در غیر اجسام أَعرضتم ـ920
نیز استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود برگردانید )
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رو گرداندند (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در غیر اجسام أَعرضواْ ـ921
نیز استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود برگردانید )

رو گردانید (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در غیر اجسام أَعِرضواْ ـ922
نیز استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود برگردانید )

عزیزتر- سخت تر(در جملھ"َأَعزُّ َنَفرًا ": نفراتم بیشتر است.در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، 
وقتي مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم 

بھ معناي کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، 
زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا 

است، ولي عکس قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن 
بعدھا در مورد ھر چیز دشواري نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران 

است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ 
کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، 

آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است 
کھ دست یابي بدان آسان است،

حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض 
لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از لوازم 
ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و 
مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا 

است و اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

عزیزان- سرسختان- کسانی کھ بھ آساني نمي توان بھ آنھا دست یافت و مغلوب نمی شوند و کوتاه نمی آیند (در 
اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است 

کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او 
آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامي دارد . در نتیجھ 
ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد 
نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري نیز استعمالش کردند، 

مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی 
در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را 
غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این کلمھ، 

کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است،

حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض 
لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از لوازم 
ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و 
مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا 

است و اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

أَعِصر ـ925
مي فشرام (از ماده عصر است کھ بھ معناي روغن کشي و آب  گیري بوسیلھ فشار دادن است، مانند گرفتن آب 

انگور و خرما جھت شیره و امثال آن و گرفتن روغن زیتون و کنجد جھت خوردن و یا مصرف چراغ و امثال آن 
و ممکن است مراد از آن، دوشیدن باشد، یعني در آن سالھاي فراواني نعمت، از پستانھاي دامھا شیر مي دوشند و 

عبارت "ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمرًا " یعنی : ""بھ یقین من خودم را می بینم کھ برای شراب می فشارم(پی در پی در 
خواب می بینم کھ در حال فشردن انگور برای تھیھ شراب ھستم)")

عطا کردأَعطَٰي ـ926

بھ تو عطا کردیمأَعطَيناک ـ927

أَِعزةـ924

أَعزـ923
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أَِعظُک ـ928
بھ تو پند مي دھم (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز وعظ بھ 

معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم کند. در عبارت 
"ِإنِّي َأِعُظَک َأن َتُکوَن ِمَن ٱْلَجاِھِلیَن" چون گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل برعكس ظاھرش معني مي شود(چنین بھ 
استعمالی در جمالتی کھ از حرف "أن" در آنھا استفاده شده، رواج دارد) این گونھ معنی می شود کھ "یقین من تو 

را موعظھ می کنم تا از جاھالن نباشی")

شما را موعظھ مي کنم (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز أَِعظُکُم ـ929
وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم کند)

عظیمترأَعظَم ـ930

گذشتھ ھاي شماأَعقَاِبکُم ـ931

گذشتھ ھاي ماأَعقَاِبنا ـ932

در آنھا باقي گذاشتأَعقَبهم ـ933

کوھھا(در اصل بھ معنی عالمتھا و نشانھ ھاست ولی در دو موردی کھ در قرآن کریم آمده است بھ معنی کوھھا 
می باشد از آن جھت کھ کوه آن قدر بزرگ است کھ برای ھر منطقھ از زمین بھ عنوان نشانھ محسوب می شود 

مثًال می گویند: "روستای پای آن کوه" کھ در آن روستا را با کوه نزدیک آن نشانھ گذاری کرده اند.آیھ "َوَلُھ 
ٱْلَجَواِر ٱْلُمنَشَئاُت ِفي ٱْلَبْحِر َکـٱْلَأْعَلاِم: و تنھا براي اوست کشتی ھایي کھ در دریا ایجاد شده و مانند 

کوھھایند"*امروزه با جداسازي قسمتي از دریا و تخلیھ آب و تبدیل آن بھ کارگاه، کشتیھاي غول پیکر ساختھ و 
دوباره با راه دادن آب بھ آن قسمت، کشتي را وارد دریا مي کنند(در واقع کشتی در خود دریا ساختھ می شود)، از 

آنجا کھ انسان و ھرچھ مي سازد ملک پروردگار است آیھ ھم بھ این کشتیھاي ساخت بشر اشاره دارد ھم بھ 
کوھھاي عظیم یخي کھ از یخچالھاي طبیعي زمین جدا شده و در دریا شناور مي شوند(بزرگترین کوه یخي مشاھده 

شده، 168 متر بیرون از آب و 1530 متر درون آب(جمًعا حدود 1700 متر) ارتفاع داشتھ است کھ کلمھ کوه 
کامًال برازنده آن مي باشد)

و ھمچنین با توجھ بھ این حدیث از پیامبر کھ اھل بیت خود را بھ کشتي نوح تشبیھ نمودند و لقب "اعالم الدین" کھ 
در دعاي ندبھ از امام صادق علیھ السالم بھ آنان داده شده است، اشاره بھ پیامبران و ائمھ اطھار دارد کھ وجودشان 

نشانھ و عالمتي عظیم چون کوه است براي دین خالص و واقعي.
* در ترجمھ ھای موجود "منشئات" را صفت "جوار" گرفتھ اند کھ صحیح نمی باشد چون اعرابشان متفاوت است 

و ترجمھ صحیح این است کھ "ٱْلُمنَشَئاُت ِفي ٱْلَبْحِر: ایجاد شده ھا در دریا" را یک جملھ وصفی مبتدا خبری برای 
"جوار" بگیریم پس خصوصیتی کھ این کشتیھا را معرفھ و شناختھ شده کرده و از سایر کشتیھا ممتاز می کند، این 

است کھ در خود دریا ساختھ شده اند)

داناترین - داناتر (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف أَعلَم ـ935
آن داده نمي شود)

مي دانم (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده أَعلَم ـ936
نمي شود)

آشکار کردمأَعلَنت ـ937

آشکار کردیدأَعلَنتم ـ938

برترینھاأَعلَونَ ـ939

برترین-برترأَعلَٰي ـ940

کارھا (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای أَعمال ـ941
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

اعمال شما(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای أَعمالُکُم ـ942
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

أَعلَاِم ـ934
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کارھاي ما (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای أَعمالُنا ـ943
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

کارھایشان (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای أَعمالَهم ـ944
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عموھایتانأَعماِمکُمـ945

تا عمل کنم (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای أَعملَـ946
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام مي دھم (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل أَعملُ ـ947
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

کور- کورتر- کور کرد (در جملھ "َفَأَصمَُّھْم َوَأْعَميٰ َأْبَصاَرُھْم ")أَعمٰي ـ948

انگورھاأَعناٍب ـ949

أَعناِق ـ950

گردنھا(در عبارت "َفـٱْضِرُبوْا َفْوَق ٱْلَأْعَناِق َوٱْضِرُبوْا ِمْنُھْم ُکلَّ َبَناٍن"، "َفْوَق ٱْلَأْعَناِق" استعاره است برای رؤسا و 
رھبران کفارھمانطور کھ در آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ توبھ آمده است کھ "َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة ٱْلُکْفِر: پس پیشوایان و 

امامان کفر را بکشید" و کلمھ "بنان: انگشتان" استعاره است برای پیرواِن رؤسا و رھبران کفار و منظور از آیھ 
این است کھ ابتدا در جنگ ھدفتان نابودی رؤسا و رھبران کفار باشد و بعد نابودی پیروان بھ دو دلیل یکی اینکھ 

بسیاری از پیروان پس از نابودی رؤسا دست از ادامھ راه آنان بر می دارند و بدین ترتیب اگر ھم بھ اجبار جنگی 
پیش آمد، بھ سرعت خاتمھ یافتھ و انسانھای کمتری کشتھ می شوند دیگر اینکھ اگر ھم پیروان راه پیشوایان کافر 
خود را ادامھ دھند بھ دلیل اینکھ رھبری خود را از دست داده اند دچار بی نظمی و بھ ھم ریختگی شده و راحت 

تر شکست می خورند)
گردنھایشانأَعناِقِهم ـ951

شما را بھ رنج وزحمت انداختأَعنتکُم ـ952

آیا نزد اوأَِعنده ـ953

پناه مي برمأَعوذُ ـ954

معیوبش کنمأَِعيبها ـ955

چشمھاأَعين ـ956

چشمھاي شماأَعيِنکُم ـ957

چشمھاي ماأَعيِننا ـ958

مرا یاري دھیدأَِعينوِني ـ959

چشمھایشانأَعينهم ـ960

چشمھاي آن زنانأَعينهن ـ961

غرق کردیمأَغْرقْنا ـ962

غرقش کردیمأَغْرقْناهـ963

غرقشان کردیمأَغْرقْناهم ـ964
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أَغْرينا ـ965
مالزم کردیم - چسباندیم (وقتي گفتھ مي شود : "غري بکذا" معنایش این است کھ بھ فالن چیز چسبید  و مالزم آن 
شد  و اصل این کلمھ از غراء است ، کھ بھ معناي سریش و سریشم و امثال آن است  و چون گفتھ شود : "اغریت 
فالنا بکذا" یعنی من او را بھ فالن چیز چسباندم و عبارت "َفَأْغَرْیَنا َبْیَنُھُم ٱْلَعَداَوَة َوٱْلَبْغَضاَء ِإَلىٰ َیْوِم ٱْلِقَیاَمِة " یعنی 

دشمنی و کینھ را تا قیامت مالزم آنان کردیم گویی بھ آنان چسبیده و از آنان جداشدنی نیست)

آنان را پوشاندیمأَغْشيناهم ـ966

تاریک کردأَغْطَش ـ967

غافل کردیمأَغْفَلْنا ـ968

أَغْلَالَ ـ969
غل ھا(کلمھ اغالل جمع ُغل است و"ُغل" قید و طوقي است کھ با آن دست و پاي مجرم را بھ گردنش مي بندند تا 

ـِٰئَک ٱْلَأْغَلاُل ِفي َأْعَناِقِھْم"  خواري و ذلت او را بنمایانند . اصل این کلمھ بھ بھ معناي داخل شدن است). عبارت"ُأْوَل
کنایھ ایست از این کھ آنھا چنان گرفتار و شیفتھ لذات زودگذر دنیوی شده اند کھ گویی دنیا و خواھشھای نفسانی 

آنھا را غل و زنجیر کرده اند و مانع رسیدنشان بھ سعادت ماندگار آخرت شده اند)
حتمًا غلبھ می کنم - حتمًا پیروز می شومأَغِْلبنـ970

بي نیازشان کرد (در اصل "َأْغَناُھْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد أَغْناهم ـ971
حرکت گرفتھ است)

بي نیاز کردأَغْنٰي ـ972

توانگران و ثروتمندانأَغِْنياَء ـ973

أَغْويتِني ـ974
گمراھم کردي (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا بر 

این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت است 
مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ 

معناي ارشاد است)

أَغْوينا ـ975
گمراه کردیم (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا بر این 

غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت است 
مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ 

معناي ارشاد است)

أَغْويناکُم ـ976
شما را گمراه کردیم (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا 
بر این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت 
است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود 

بھ معناي ارشاد است)

أَغْويناهم ـ977
گمراھشان کردیم (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا بر 
این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت است 

مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ 
معناي ارشاد است)

آیا غیر ازأَغَير ـ978

آیا پس گرفتیدأَفَـٱتخذْتم ـ979
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أَفِْئدةُ ـ980

دلھا-قلبھا(جمع فؤاد بھ معني قلب است . قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث 
شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است 

در اطراف بدن ھر انساني یک میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب 
سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را 
از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک 

انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

أَفِْئدتهم ـ981

دلھایشان (افئدة جمع فؤاد بھ معني قلب است . قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع 
باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده 

است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از 
قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز 

پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز 
ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟. 

در جملھ ی "افئدتھم ھواء : دلھایشان خالي است"، در فارسی ھم نظیرش بھ کار می رود مثًال وقتی می گوییم: 
"فالنی توی دلش خالی شد" کنایھ از این است کھ از ترس، قلبش شکافتھ شد و ھرچھ در آن بود بیرون ریخت)

أَفَاَء ـ982
غنیمت داد - رجوع داد (مصدر افائھ کھ فعل ماضي أفاء مشتق از آن است، بھ معناي ارجاع است، چون خود آن 
مصدر از مصدر ثالثي مجرد في ء گرفتھ شده، کھ بھ معناي رجوع است، در تھذیب بھ سند خود از حلبي از امام 

صادق (علیھ السالم) روایت آورده کھ فرمود : في ء در آیھ شریفھ ما افاء اهللا علي رسولھ منھم فما اوجفتم علیھ 
عبارت است از آن اموالي کھ بدون جنگ و خونریزي از دشمن گرفتھ شده باشد)

کوچ کرد (از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما فیھ معنایش این أَفَاض ـ983
است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است لبریز شد)

بیدار شد - بھ ھوش آمدأَفَاق ـ984

بسیار دروغ پرداز- بسیار دروغ گوی تھمت زننده(افک: ھرچھ ازصورت صحیحش منحرف شده مثل بھتان و أَفَّاٍک ـ985
دروغ)

آیا پس شما را برگزیدهأَفَأَصفَاکُم ـ986

آیا پس ایمن شدهأَفَأَِمن ـ987

آیا پس ایمن شده ایدأَفَأَِمنتم ـ988

آیا پس ایمن شده اندأَفَـأَِمنواْ ـ989

آیا پس خبرتان دھمأَفَأُنبئُکُم ـ990

آیا پس توأَفَأَنت ـ991

آیا پس شماأَفَأَنتم ـ992

آیا پس اگرأَفَِإن ـ993

آیا پس بھ باطلأَفَِبـٱلْباِطِل ـ994

آیا پس بھ عذاب ماأَفَِبعذَاِبنا ـ995
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أَفَِبِنعمِة ـ996
آیا پس بھ نعمت (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز 
را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، 
برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود 

ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی 
مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

آیا پس بھ اینأَفَِبهذَا ـ997

أَفَتؤِمنونَ ـ998

آیا ایمان مي آورید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ 
آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

آیا رومي کنیدأَفَتأْتونَ ـ999

آیا اورا مي گیریدأَفَتتِخذُونه ـ1000

آیا دروغ بستھأَفْترٰي ـ1001

آیا طمع داریدأَفَتطْمعونَ ـ1002

أَفَتعبدونَ ـ1003

آیا مي پرستید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 

دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر 

چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش 
پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب 

دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن 
قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

أَفَتمارونه ـ1004
آیا با او سرسختانھ مجادلھ و ستیزه میکنید (از مریة کھ معنایش بھ پستان ماده شتر جھت دوشیدن شیر دست 

کشیدن است و جدال را از این روممارات خوانده اند  کھ شخص مجادلھ کننده با کالم خود مي خواھد ھمھ حرفھاي 
طرف خود را از او بدوشد و رد کند)

أَفِْتنا ـ1005

بھ ما فتوا(نظر) بده (کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي دیگران مشکل باشد 
و چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش این است کھ من از او حکم 
شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این ماده لغوي فھمیده مي شود این است 

کھ معناي این کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ ھرجوابي بلکھ جوابي کھ از خود شخص باشد و 
شخص آن جواب را با قابلیتھاي خود بدست آورده باشد و بھ ھمین جھت است کھ مسالھ گو(بازگو کننده نظرات 

دیگران) را صاحب فتوا نمي خوانیم)

أَفْتوِني ـ1006

بھ من فتوا(نظر) بدھید (کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي دیگران مشکل 
باشد و چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش این است کھ من از او 
حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این ماده لغوي فھمیده مي شود این 

است کھ معناي این کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ ھرجوابي بلکھ جوابي کھ از خود شخص باشد 
و شخص آن جواب را با قابلیتھاي خود بدست آورده باشد و بھ ھمین جھت است کھ مسالھ گو(بازگو کننده نظرات 

دیگران) را صاحب فتوا نمي خوانیم)
آیا پس ما را ھالک مي کنيأَفَتهِلکُنا ـ1007

آیا مي پنداردأَفَحِسب ـ1008
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آیا مي پندارندأَفَحِسبتم ـ1009

أَفَحکْم ـ1010
آیا پس حکم (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و 

کشف حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه 
ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

آیا پس دیدي(آیا دانستي)أَفَرأَيت ـ1011

آیا پس دیدید(آیا دانستید)أَفَرأَيتم ـ1012

أَفِْرغْ ـ1013
بریز-ظرف وجود مارا لبریز کن(در اصل  بھ معنی "فلز آب شده اي را در قالب بریز" و ھم ریشھ با "مفرغ" 

است در عبارت " َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبرًا" وجود ما بھ ظرف و قالبی تشبیھ شده کھ از پروردگارمان می خواھیم 
آن را لبریز از صبر کند)

آیا سحر(است)أَفَِسحر ـ1014

تباھش کنند - فاسدش کنندأَفْسدوها ـ1015

فصیحترأَفْصح ـ1016

کوچ کردید (از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما فیھ معنایش أَفَضتم ـ1017
این است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است لبریز شد)

أَفْضٰي ـ1018
رسید -(بھ دیگري) تماس گرفت- چسبید(از مصدر افضاء ، بھ معناي اتصال بھ طور چسبیدن است  و اصل آن 
یعني ثالثي مجردش فضا است کھ بھ معناي وسعت است. در عبارت"َوَقْد َأْفَضىٰ َبْعُضُکْم ِإَلىٰ َبْعٍض" بھ زندگی 
مشترک زن و شوھر اشاره می کند کھ بھ حدی بھ یکدیگر مرتبط و متصل ھستند کھ گویی یک نفر می باشند)

آیا پس بھ نظرتان طوالني آمدأَفَطَالَ علَيکُمـ1019

أَفَعصيت ـ1020
آیا پس سرپیچي کردي - آیا پس عصیان نمودی (عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ 

سختي تحت تاثیر قرار گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا 
شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي 

ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي 
خیر خواھانھ)

أَفَعِيينا ـ1021
آیا پس خستھ شدیم از مصدر عي بھ معناي ناتواني و کسالتي است کھ بعد از انجام کاري و یا سخنراني عارض 

مي شود . وقتي مي گوییم : أعیاني کذا و یا عییت بکذا معناي اولي این است کھ فالن کار مرا خستھ کرد  و دومي 
این است کھ من از فالن کار خستھ شدم)

آیا پس غیرازأَفَغير ـ1022

آیا پس ھر گاهأَفَکُلَّما ـ1023

غروب کردأَفَلَ ـ1024

غروب کردأَفَلَت ـ1025

رستگار شد(کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ عبارتی رھا شدن از بند موانع و أَفْلَح ـ1026
مشکالت در مسیر کمال است)

آیا پس نیستیمأَفَما نحنـ1027

آیا پس آن کس کھأَفَمن ـ1028
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أَفْناٍن ـ1029
شاخھ ھای تر و نرم - انواع (در عبارت"َذَواَتا َأْفَناٍن"در خصوص کلمھ افنان دو احتمال ھست یکي اینکھ جمع فن 
باشد کھ معناي نوع را مي دھد  و معناي جملھ این است کھ : آن دو بھشت داراي انواعي از میوه ھا و سایر لذاتند . 

و یکي دیگر اینکھ جمع فنن یعني شاخھ تر و نرم باشد ، کھ در این صورت معناي جملھ این مي شود کھ : آن دو 
بھشت داراي درختاني نرم ھستند)

آیا پس قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)أَفَنجعلُ ـ1030

آیا بزنیمأَفَنضِرب ـ1031

فوج ھا-فوج فوج (فوج : جماعتي کھ بھ سرعت از جایي عبور کنند)أَفْواجاً ـ1032

دھانھایتانأَفْواِهکُم ـ1033

أَفْواِهِهم ـ1034
دھانھایشان(در جملھ "یقولون بافواھھم ما لیس في قلوبھم " آوردن کلمھ "افواه: دھانھا" با اینکھ انسان ھمیشھ با 

دھان سخن مي گوید و ظاھرًا احتیاجي بھ آوردن این کلمھ نبود، براي این است کھ تاکید کند کھ سخني کھ گفتند از 
زبانشان تجاوز نکرد و ناشی از یک اعتقاد قلبی نبود)

تا کامیاب مي شدم - تا پیروز می شدم وبھ ھدفم می رسیدم (فوز بھ معناي  ظفر یافتن و رسیدن بھ ھدف)أَفُوز ـ1035

آیا ایشانأَفَهم ـ1036

آیا درأَِفي ـ1037

کوچ کنید (از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما فیھ معنایش این أَِفيضواْ ـ1038
است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است لبریز شد)

برما بریزید (از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما فیھ معنایش أَِفيضواْ علَينا ـ1039
این است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است لبریز شد)

برپا داشت (ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو معنا است، أَقَام ـ1040
یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل)

برپا داشتند (ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو معنا است، أَقَامواْ ـ1041
یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل)

آن را بھ پا داشت (ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو معنا أَقَامه ـ1042
است، یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل)

گفتھ ھاأَقَاِويِل ـ1043

داخل قبرش کردأَقْبره ـ1044

جلو بیاأَقِْبلْ ـ1045

نزدیک آمدأَقْبلَ ـ1046

نزدیک آمد ( دراصل "َأْقَبَلْت "بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف " ت " حرکت أَقْبلَِت ـ1047
گرفتھ است)

آمدیمأَقْبلْنا ـ1048

بھ سوي اوآمدندأَقْبلُواْ ِإلَيِه ـ1049

رو بھ آنان کردندأَقْبلُواْ علَيِهم ـ1050

تا بکشمأَقْتلْ ـ1051

آیا کشتيأَقَتلْت ـ1052
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کھ تو را بکشمأَقْتلَکـ1053

حتمًا تو را مي کشمأَقْتلَنک ـ1054

قدمھاأَقْدام ـ1055

قدمھایتان-پاھایتانأَقْدامکُم ـ1056

قدمھایمان-پاھایمانأَقْداِمنا ـ1057

قدیمي ترھاأَقْدمونَ ـ1058

نزدیکتر-نزدیکترینأَقْرب ـ1059

نزدیکتر ھا- خویشاوندانأَقْربونَ ـ1060

نزدیکترینشانأَقْربهم ـ1061

نزدیکتر ھا- خویشاوندانأَقْرِبني ـ1062

اقرار کردیدأَقْررتم ـ1063

اقرار کردیمأَقْررنا ـ1064

قرض دادیدأَقْرضتم ـ1065

قرض دادندأَقْرضواْ ـ1066

قرض بدھیدأَقِْرضواْ ـ1067

آیا نزدیک استأَقَِريب ـ1068

عادالنھ تر (ِاقساط  بھ معناي آن است کھ بھ ھر کس، آن حقي را کھ مستحق است و آن سھمي را کھ دارد بدھند)أَقْسطُ ـ1069

عدالت را گسترش دھید (ِاقساط  بھ معناي آن است کھ بھ ھر کس، آن حقي را کھ مستحق است و آن سھمي را کھ أَقِْسطُواْ ـ1070
دارد بدھند)

قسم خوردیدأَقْسمتم ـ1071

قسم خوردندأَقْسمواْ ـ1072

دورتر-آخرین نقطھأَقْصي ـ1073

کرانھ ھا-قطرھاأَقْطَاِر ـ1074

کرانھ ھایش-ھرطرفشأَقْطَاِرها ـ1075

حتمًا مي نشینمأَقْعدنَّـ1076

قفلھایشأَقْفَالُها ـ1077

کمترأَقَلَّ ـ1078

قلمھاأَقْلَام ـ1079
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قلمھایشان - تیرھاي چوبیشان کھ مخصوص قرعھ کشي بود (منظور از َقَلم کھ جمع آن اقالم است در عبارت "ِإْذ أَقْلَامهم ـ1080
ُیْلُقوَن َأْقَلاَمُھْم َأیُُّھْم َیْکُفُل َمْرَیَم" چوبھ تیري است کھ بھ وسیلھ آن قرعھ مي اندازند و آن را "سھم : تیر" نیز مي نامند)

برداردأَقَلَّت ـ1081

أَقِْلِعي ـ1082

ریشھ کن کن- دست نگھدار - بایست (قلع بھ معنی کندن چیزي است کھ سخت بھ چیز دیگر چسبیده و یا بھ معنی 
راه رفتنی مستحکم است شاید از این جھت کھ ھر قدمی کھ در این حالت از روی زمین برداشتھ می شود ھمراه با 
آھستگی است گویی پای انسان بھ زمین محکم چسبیده و با اعمال نیرویی زیاد از زمین کنده می شود. در عبارت 

"َیا َسَماُء َأْقِلِعي " با استفاده از این کلمھ این مفھوم را می رساند کھ ریزش آب از آسمان بھ ھنگام طوفان نوح 
شباھت بھ باران نداشتھ بلکھ بیشتر بھ یک سیل شبیھ بوده کھ پروردگار بھ آسمان فرمان می دھد کھ جاری شدن 
این سیل را بھ یکباره ریشھ کن کند نھ بھ تدریج. شاھد این مدعا آیھ شریفھ یازده از سوره مبارکھ قمر می باشد: 

"َفَفَتْحَنا َأْبَواَب ٱلسََّماِء ِبَماٍء مُّْنَھِمٍر: پس درھای آسمان را با آبی بسیار فراوان و ریزان گشودیم" فتح و گشودن 
درھای  آسمان بھ آبي منھمر و روان، کنایھ  اي است تمثیلي از شدت ریختن و جریان پیوستھ آب، گویي باران در 

پشت آسمان انبار شده و نمي  توانستھ پایین بریزد ھمین کھ درھای آسمان باز شده بھ شدت ھر چھ تمامتر فرو 
ریختھ است)

برپادار(در اصل میم ساکن بوده کھ چون در کنار ساکن یا تشدید کلمھ بعد قرار گرفتھ بھ آن کسره داده اند)أَِقِم ـ1083

برپادار- نگھ دارأَِقم ـ1084

برپا داشتيأَقَمت ـ1085

بھ پاداشتیدأَقَمتم ـ1086

آن زنان بر پا داشتندأَِقمن ـ1087

سرمایھ قابل ذخیره بخشید(قنیھ بھ معناي اموال ماندني از قبیل خانھ و باغ و حیوان)أَقْنٰي ـ1088

طعامھا وخوراکیھا - روزیھایشأَقْواتها ـ1089

کھ بگویمأَقُولَ ـ1090

مي گویمأَقُولُ ـ1091

راست تر-استوارترأَقْوم ـ1092

بھ پادارید - بزرگ بدارید و توجھ و احترام کنید(امر بھ برپاداشتن نماز در عبارت "اقیموا الصلوة" یعنی ھم نماز 
خود را بھ بھترین شکل بخوانی و ھم زمینھ را برای نماز خواندن دیگران فراھم کنی. در مورد عبارت" "َوَأِقیُموْا 

ُوُجوَھُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد : و وجوه خود را در ھر مسجد(محل و زمان سجده یا اطاعت پروردگار) بر پا 
بدارید(بزرگ بدارید و بھ آنھا توجھ کنید)" سجده غیر از آن معنی معروفش در قرآن کریم بھ معنی اطاعت 

پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و 
ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار ھمچنین از آنجا کھ وجھ 

ھر چیز قسمتی از آن می باشد کھ بوسیلھ آن با دیگری روبرو می شود اگر در رو بھ پروردگار نمودن کل جامعھ 
بشری را یک پیکر فرض کنیم معصومین علیھ السالم بھ دلیل اینکھ دائم رو بھ پروردگار دارند "وجوه" کل 
جامعھ بشری ھستند پس عبارت "َوَأِقیُموْا ُوُجوَھُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد " اینگونھ معنی می شود ھر جا خواستید 

پروردگار را اطاعت نمایید، ببینید معصومین علیھم السالم در آن موضوع چگونھ عمل نموده اند

در تایید این ترجمھ از آیھ روایتی در کتاب بحار االنوار از امام صادق علیھ السالم نقل شده است کھ ایشان 
فرمودند: "َو َأِقیُموا ُوُجوَھُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد یعنی ائّمھ")

بزرگانأَکَاِبر ـ1094

أَِقيمواْ ـ1093

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



أَکَاد ـ1095
نزدیک است (از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود َأَکاُد ُأْخِفیَھا : نزدیک است آن را 

مخفی کنم . در آیھ 15 سوره مبارکھ طھ بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ السالم منظور این است کھ : نزدیک 
است کھ وقت قیامت را از خودم ھم پنھان بدارم . کھ البتھ کنایھ از بسیار پنھان بودن آن دارد)

بسیار خورندگانأَکَّالُونَ ـ1096

آیا ھستأَکَانَ ـ1097

بزرگتر-بزرگترینأَکْبر ـ1098

او را بزرگ شمردندأَکْبرنه ـ1099

زیادترأَکْثَرـ1100

از حد گذراندي - زیاد کرديأَکْثَرت ـ1101

اکثر شماأَکْثَرکُم ـ1102

زیاد کردند - گستراندندأَکْثَرواْ ـ1103

اکثرشانأَکْثَرهم ـ1104

عطا و انفاقش را قطع کرد -بخل ورزید (کلمھ اکداء، مصدر فعل أکدي بھ معناي قطع اعطا و ترک انفاق است)أَکْدٰي ـ1105

آیا تکذیب کردیدأَکَذَّبتم ـ1106

گرامي ترأَکْرم ـ1107

گرامي ترین شماأَکْرمکُم ـ1108

مرا گرامي داشتھ (مخفف : َأْکَرَمِني)أَکْرمِن ـ1109

اورا گرامي داشتأَکْرمه ـ1110

گرامی بدار- تکریم کنأَکِْرِميـ1111

ما را وادار کرديأَکْرهتنا ـ1112

أَکُفَّارکُم ـ1113
آیا کافران شما (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

أَکْفُر ـ1114
تا کافر شوم (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

کفران مي کنم - ناسپاسي مي کنمأَکْفُر ـ1115

أَکَفَرت ـ1116
آیا کافر شدي (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

أَکَفَرتمـ1117
آیا کافر شدید (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)
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آن را تحت کفالت من قرار بدهأَکِْفلِْنيها ـ1118

خوردأَکَلَ ـ1119

خوردنيأُکُِل ـ1120

خوردنأَکْلًاـ1121

آن دو خوردندأَکَلَا ـ1122

خوردندأَکَلُواْ ـ1123

اورا خوردأَکَلَه ـ1124

خوردنشان (در اصل "َأْکِلِھْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت أَکِْلِهمـ1125
گرفتھ است)

خوردنشانأَکِْلِهم ـ1126

غالف روي خوشھ و میوه ھا (کلمھ أکمام جمع کم است کھ بھ معناي غالف و پوستھ روي میوه است)أَکْماِم ـ1127

غالفھایش (کلمھ أکمام جمع کم است کھ بھ معناي غالف و پوستھ روي میوه است)أَکْماِمها ـ1128

کامل کردمأَکْملْت ـ1129

کور مادرزاد (اکمھ بھ معناي کسي است کھ از شکم مادر نابینا متولد شده باشد ، گاھي ھم بھ کسي اطالق مي شود أَکْمه ـ1130
کھ بینا بوده و سپس نابینا شده است یا عارضھ کوریش بھ حّدی پیشرفت کرده  کھ چشم ھایش سفید شده است)

خواھم بود (جزمش بھ دلیل جواب شدن برای شرط قبل از خود است)أَکُن ـ1131

أَکْناناً ـ1132
پناھگاھھا (جمع "کّن" بھ معناي چیزي است کھ با آن چیز دیگري پوشیده شود حتي پیراھن ھم براي کسي کھ آن 

را مي پوشد کن است ھمچنین بھ ظرفي کھ چیزي در آن پنھان و محفوظ شود نیز "ِکّن" می گویند و مقصود از کّن 
کوھھا، غارھا و دخمھ ھاي آن است)

أَِکنةً ـ1133
پرده ھا-پوششھا-سرپوشھا (جمع "کّن" بھ معناي چیزي است کھ با آن چیز دیگري پوشیده شود حتي پیراھن ھم 

براي کسي کھ آن را مي پوشد کن است ھمچنین بھ ظرفي کھ چیزي در آن پنھان و محفوظ شود نیز "ِکّن" می 
گویند و مقصود از کّن کوھھا، غارھا و دخمھ ھاي آن است)

أَکْننتمـ1134
پنھان کردید ( در مورد واقعیت حتمی : پنھان کنید. (از "کّن" بھ معناي چیزي است کھ با آن چیز دیگري پوشیده 

شود حتي پیراھن ھم براي کسي کھ آن را مي پوشد کن است ھمچنین بھ ظرفي کھ چیزي در آن پنھان و محفوظ 
شود نیز "ِکّن" می گویند و مقصود از کّن کوھھا، غارھا و دخمھ ھاي آن است)

کوزه ھاي بدون دستھ - ظروف آب - جامھا (اکواب جمع کوب، بھ معناي ظرف آب است، البتھ ظرفي کھ مانند أَکْواٍب ـ1135
لیوان نھ دستھ داشتھ باشد و نھ لولھ)

کھ باشمأَکُونَ ـ1136

حتمًا باشمأَکُوننـ1137

أَِکيد ـ1138
نقشھ مي کشم -تدبیر مي کنم(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس 

عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر 
است. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)

أَِکيدنَّ ـ1139
حتمًا نقشھ اي مي کشم (کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه 

بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است. 
جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)
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أَكْفَرهـ1140
او را کفر پیشھ کرده است - او را کافر و ناسپاس کرده است (َما َأْکَفَرُه : چھ او را کافر و ناسپاس کرده است، کلمھ 

کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 
کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي 

تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)
کھ نھ-کھ نیستأَلَّاـ1141

آگاه باشیدأَلَاـ1142

أَلْباِب ـ1143
مغزھا-عقلھا (کلمھ ألباب جمع لب است  و لب در انسان ھا بھ معناي عقل است ، چون عقل در آدمي مانند مغز 

گردو است نسبت بھ پوست آن  و لذا در قرآن لب بھ ھمین معنا استعمال شده  و گویا کلمھ عقل بھ آن معنائي کھ 
امروزه معروف شده یکي از اسمھای نوظھور است ، کھ از راه غلبھ استعمال این معنا را بھ خود گرفتھ  و بھ 
ھمین جھت کلمھ عقل در قرآن نیامده  و تنھا افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است ، مانند یعقلون)

أَلَتناهم ـ1144
از آنان کم نمي کنیم (کلمھ ألتناھم از ماده لوت است کھ بھ معناي نقص است ، ماضي ثالثي مجردش الت و باب 
افعالش أالت مي شود ، پس معناي عبارت "َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوٱتََّبَعْتُھْم ُذرِّیَُّتُھم ِبِإیَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَما َأَلْتَناُھم مِّْن 

َعَمِلِھم مِّن َشْيٍء "این است کھ ما با الحاق ذریھ مؤمنین بھ مؤمنین ، چیزي از عمل خود آنان ناقص نمي کنیم)

ملحق کردیدأَلْحقْتم ـ1145

ملحق کردیمأَلْحقْنا ـ1146

ملحقم کنأَلِْحقِْني ـ1147

فرزند می آورم("َءَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز: آیا فرزند می آورم در حالی کھ من پیرزنی ھستم")أَِلد ـ1148

سرسخت تر- سرسخت ترینأَلَد ـ1149

آیا براي پروردگارت (ھست)أَِلربک ـ1150

مالزم وھمراھش  کردیمأَلْزمناه ـ1151

مالزم وھمراه آنان کردأَلْزمهم ـ1152

آیا نیستم (کلمھ "أَلسُت" بھ معنی آیا نیستم و اصطالح روز الست بھ ماجرای عالمی بھ نام "عالم ذر"اشاره دارد کھ 
ماجرای آن در آیھ شریفھ 172 سوره مبارکھ اعراف نقل شده است:

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّک ِمن َبِني َءاَدَم ِمن ُظُھوِرِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَأْشَھَدُھْم َعَلىٰ َأنُفِسِھْم َأَلْسُت ِبَربُِّکْم َقاُلوْا َبَلىٰ َشِھْدَنا َأن َتُقوُلوْا َیْوَم 
َذا َغاِفِلیَن ﴿172﴾ ٱْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُکنَّا َعْن َھـٰ

(اعراف172)- و ھنگامی کھ پروردگارت از فرزندان آدم از صلبشان، نسلشان را گرفت و آنان را بر خودشان 
گواه گرفت (پروردگار نسل آدم را کھ در صلب او بودند احضار کرد و از آنان پرسید:)آیا من پرورش دھنده شما 

نیستم؟ گفتند: آری البتھ کھ ھستی، گواھی دادیم و اقرار کردیم کھ با خبریم تا روز قیامت نگویید: ما از این بی خبر 
بودیم.
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بر طبق روایات بسیار در منابع شیعھ و سني این آیھ بھ ماجرای "عالم ذر" اشاره دارد و آن این است کھ پس از 
خلقت آدم خداوند نسلی کھ در آینده از او نشأت می گرفت را بیرون کشید و از آنان پرسید:" آیا من پروردگار شما 

نیستم؟" و ھمھ آنھا اقرار کردند کھ :" آری البتھ کھ ھستی" و آنگاه فرشتگان و پروردگار متعال بھ آنھا گفتن کھ ما 
این اقرا شما را شنیدیم تا روز قیامت از این کھ پروردگارتان کیست اظھار بی خبری نکنید. بر این اساس 

پروردگار متعال با تمام ما انسانھا تکلم و صحبت نموده و گرچھ از جزئیات آن زمان و مکان و واقعھ چیزی بھ 
خاطر نداریم ولی اثر آن در نھاد و فطرتمان را حس می کنیم و برای ھمین است کھ از ھر کسی بپرسی تو را چھ 

کسی خلق کرده پاسخ قلبی او این است کھ پروردگار عالم مرا خلق نموده اگرچھ برخی با زبان انکار کنند و بر 
ھمین اساس رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم فرمودند : "ھر فرزندي بر طبق فطرت بھ دنیا مي آید و مقصود 

از فطرت معرفت الھی است و اینکھ او خالق و آفریدگار اوست)

زبانھاأَلِْسنٍة ـ1154

زبانھایتانأَلِْسنِتکُمـ1155

زبانھایتان (در اصل "َأْلِسَنِتُکْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت أَلِْسنتکُم ـ1156
گرفتھ است)

زبانھایشانأَلِْسنتهمـ1157

زبانھایشان (در اصل "َأْلِسَنَتُھْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت أَلِْسنتهمـ1158
گرفتھ است)

ھزارأَلْف ـ1159

الفت داد-پیوند دادأَلَّف ـ1160

انبوه (جنات الفاف بھ معناي درختان أنبوه و در ھم فرو رفتھ است . بعضي گفتھ اند : کلمھ الفاف جمعي است کھ از أَلْفَافاً ـ1161
ماده خودش مفرد ندارد)

الفت داد-پیوند دادأَلَّفَت ـ1162

یافتندأَلْفَواْ ـ1163

آن دو یافتندأَلْفَيا ـ1164

دوھزارأَلْفَيِن ـ1165

یافتیمأَلْفَينا ـ1166

أَلِْق ـ1167
بینداز (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

لقبھاأَلْقَاِب ـ1168

أَلْقَاه ـ1169
آن را انداخت (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر 

بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. 
القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 

دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلَستـ1153
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أَلْقَاها ـ1170
آن را انداخت (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر 

بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. 
القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 

دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقَت ـ1171
انداخت (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقُواْ ـ1172
بیندازید (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقَواْ ـ1173
انداختند (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقَواْ ٱلسلَم ـ1174
از در تسلیم درآیند (در اصل "َأْلَقْوْا" بوده کھ حرف واو بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد 

حرکت گرفتھ است. " القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با 
سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 
شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ 

ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقُوه ـ1175
او را انداختند (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر 

بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. 
القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 

دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلِْقه ـ1176
بینداز(ھاء در آن ھاء سکت است و جزء کلمھ نمي باشد. " القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي 

است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ 
یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، 

در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از 
طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلِْقها ـ1177
آن رابینداز (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر 
بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. 

القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 
دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقَٰي ـ1178
انداخت (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)
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أَلْقَي ٱلسمع ـ1179

گوش فرادھد (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از 
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. " القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي 

است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ 
یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، 

در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از 
طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد بنابراین القاء سمع یعنی تمرکز شنوایی برای شنیدن کامل و تمام و کمال 

یک سخن می باشد)

أَلِْقيا ـ1180
شما دو نفر بیندازید (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با 

سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 
شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ 

ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلِْقياه ـ1181
شما دو نفراورا بیندازید (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني 

متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در 
القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد 
را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت 

بگیرد)

أَلْقَيت ـ1182
انداختم (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلْقَينا ـ1183
انداختیم (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 

دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک 
معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري 

بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

أَلِْقيِه ـ1184
بینداز(خطاب بھ مؤنث. " القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد 
با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 

شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ 
ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

آیا عھد نبستمأَلَم أَعهد  ـ1185

آیا (مگر)نگفتمأَلَم أَقُل ـ1186

آیا اصًال شما را کفایت نمي کند -آیا اصًال براي شما بس نیستأَلَن يکِْفيکُم ـ1187

نرم کردیمأَلَنا ـ1188

کھ اگر(در جملھ "َألَِّو ٱْسَتَقاُموْا " در اصل "َأْن َلْو " بوده کھ نون در الم ادغام شده و واو ساکنش بھ دلیل تقارن با أَلَِّو ـ1189
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

لوحھا-صفحھ ھاي نوشتھأَلْواحـ1190

رنگھایتانأَلْواِنکُم ـ1191

رنگھایشأَلْوانه ـ1192
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رنگھایشأَلْوانها ـ1193

شما را سرگرم کرده (در اصل "َأْلَھاُکْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد أَلْهاکُم ـ1194
حرکت گرفتھ است)

آیا براي آنھاأَلَهم ـ1195

بھ او الھام کردأَلْهمها ـ1196

آیا نیستأَلَيس ـ1197

ھمواره و بسیار دردناک(وزن فعیل ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ مبالغھ)أَِليم ـ1198

یا اینکھ - یا شاید(وقتی احتماالت مختلف مربوط بھ یک موضوع را بیان می کنند میان بحث از حالتھای مختلف أَمـ1199
از "َأْم" استفاده می کنند)

یا اینکھ (در اصل "َأْم" بوده کھ بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف میم حرکت گرفتھ است)أَِمـ1200

اّماأَما ـ1201

میراندأَمات ـ1202

میراند اوراأَماته ـ1203

یا چھ ؟أَماذَا ـ1204

بسیار امر کنندهأَمارةٌ ـ1205

مقابل وپیش روي اوأَمامه ـ1206

امانتھاأَماناِتـ1207

امانات شماأَماناِتکُم ـ1208

امانات آنھاأَماناِتِهم ـ1209

امانتأَمانةَ ـ1210

امانت اوأَمانته ـ1211

اکاذیب و خرافات - آرزوھا (کلمھ "أماني" جمع امنیھ است ، کھ بھ معناي اکاذیب است)أَماِني ـ1212

اکاذیب و خرافات شما - آرزوھای شما (کلمھ "أماني" جمع امنیھ است ، کھ بھ معناي اکاذیب است)أَماِنيکُم ـ1213

اکاذیب و خرافات آنان- آرزوھای آنان (کلمھ "أماني" جمع امنیھ است ، کھ بھ معناي اکاذیب است)أَماِنيهم ـ1214

کنیزأَمةٌ ـ1215

بلندي- مکان مرتفعأَمتاً ـ1216

بار و بنھ تانأَمِتعِتکُمـ1217

ما را میرانديأَمتنا ـ1218
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َمثلھاأَمثَالَ ـ1219

امثال شماأَمثَالُکُم ـ1220

امثالشأَمثَاِلها ـ1221

امثالشانأَمثَالَهم ـ1222

بھترینشانأَمثَلُهم ـ1223

أَمد ـ1224
مدت - زمان- زمان انقضاء (فرق بین زمان و أمد این است کھ زمان عام است ولي أمد بھ معناي زمان خاصي 

است، أمد عبارت است از لحظھ اي کھ عمر و مھلت چیزي بھ سر مي رسد، ولي زمان بھ ھر قطعھ ای از آغاز تا 
آخر عمر آن چیز می گویند. از تأمید بھ معنی بیان کردن غایت و حد)

یاریتان دادیمأَمددناکُمـ1225

یاریشان دادیمأَمددناهمـ1226

یاریتان کردأَمدکُم ـ1227

امر- کار- شأنأَمر ـ1228

امر کردأَمر ـ1229

تلخترأَمر ـ1230

بھ تو امر کردمأَمرتک ـ1231

بھ من امر کرديأَمرتِني ـ1232

بھ ایشان امر کرديأَمرتهم ـ1233

امرتان کرد (در اصل "َأْمُرُکْم" بوده کھ حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت أَمرکُم ـ1234
گرفتھ است)

تصمیمتان-کارتانأَمرکُم ـ1235

امرما- کارما- شأن ماأَمِرنا ـ1236

امرمان کردأَمرنا ـ1237

امر کردیمأَمرنا ـ1238

امر کردندأَمرواْ ـ1239

امرش- کارش- شأنشأَمِرِه ـ1240

امرش- کارش- شأنش (مؤنث)أَمرها ـ1241

تصمیمشان-کارشان - امرشان-شأنشان(عبارت "َأْجَمُعوْا َأْمَرُھْم: تصمیم و امرشان را جمع کردند" یعنی: أَمرهم ـ1242
"تصمیمشان یکی شد")

تصمیمشان-کارشان - امرشان-شأنشانأَمرهمـ1243

امرشان کردأَمرهم ـ1244
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امر من-تصمیم من - کار من- شأن منأَمِري ـ1245

دیروزأَمِس ـ1246

خودداري  کرد (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَمسک ـ1247

براي خودت نگھدار(از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَمِسک علَيک ـ1248

خودداري کردید (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَمسکْتم ـ1249

أَمسکْن علَيکُم ـ1250
بر مبنای (فرمان) شما نگھ داشتھ اند (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است. در عبارت 

"َفُکُلوْا ِممَّا َأْمَسْکَن َعَلْیُکْم" اضافھ نمودن کلمھ "علیکم" این معنی را اضافھ می کند کھ سگ ، شکار را براي 
صاحبش (پس از گفتن "بسم اهللا" توسط او قبل از رھا نمودن سگ برای شکار) گرفتھ باشد نھ براي خودش، پس 

اگر بدون فرمان صاحبش شکاري را صید کرد ، در صورتي کھ صاحبش آن را مرده بیابد حالل نیست)

آن زنان را نگھ دارید (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَمِسکُوهن ـ1251

آن دو را نگھ داشت (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَمسکَهما ـ1252

مختلط (کلمھ أمشاج جمع کلمھ مشیج و یا َمَشج یا َمِشج است کھ ھر سھ بھ معناي مخلوط و ممتزج است  و اگر أَمشاٍج ـ1253
نطفھ را بھ این صفت معرفي کرده ، بھ اعتبار اجزاي مختلف آن و یا بھ اعتبار مخلوط شدن اسپرم و تخمک است)

مي گذرم - طي مي کنمأَمِضي ـ1254

بباران - فرو ریز (غیث بھ معناي باران بھ موقع است کھ آمدنش نافع است، بھ خالف کلمھ مطر کھ ھم بھ چنان أَمِطر ـ1255
باراني اطالق مي شود و ھم بھ بارانی کھ خسارت بھ جا گذارد)

باراندیم-فرو ریختیم (غیث بھ معناي باران بھ موقع است کھ آمدنش نافع است، بھ خالف کلمھ مطر کھ ھم بھ چنان أَمطَرنا ـ1256
باراني اطالق مي شود و ھم بھ بارانی کھ خسارت بھ جا گذارد)

 روده ھایشانأَمعاَءهم ـ1257

بر آنان مسلط کرد (امکنھ منھ معنایش این است کھ او را بر فالني مسلط کرد و قدرت داد)أَمکَن ِمنهم ـ1258

آرزوأَملُ ـ1259

حتمًا پرمي کنمأَملَأَنَّـ1260

آرزومندشان کردأَملَٰي لَهم ـ1261

أَملَيت ـ1262
آرزومند کردم - آرزو ساختم("َوَلَقِد ٱْسُتْھِزَئ ِبُرُسٍل مِّن َقْبِلَک َفَأْمَلْیُت ِللَِّذیَن َکَفُروْا: سوگند کھ بھ یقین پیامبران پیش 

از تو  نیز بھ مسخره گرفتھ شدند پس در نتیجھ برای کسانی کھ کفر ورزیدند، آرزو ساختم(بھ جزای مسخره کردن 
پیامبران آنھا را سرگرم آرزوھای دور و دراز دنیا کردم تا از آخرتشان غافل شوند) )

ایمن شدأَِمن ـ1263

ایمني - امنیتأَمن ـ1264

یا چھ کسي - یا کسي کھ(در جملھ "َأمَّْن ُھَو َقاِنٌت َءاَناَء ٱللَّْیِل ")أَمن ـ1265

ایمنی و آسودگیأَمنةً ـ1266

بھ شما اطمینان کردم- شما را امین شمردمأَِمنتکُم ـ1267
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ایمنیدأَِمنتم ـ1268

ایمن شدند(َأَفـَأِمُنوْا:آیا پس ایمن شدند)أَِمنواْـ1269

مرده ھاأَموات ـ1270

مالھاأَموالٌ ـ1271

اموال شماأَموالَکُم ـ1272

اموالمانأَمواِلنا ـ1273

مالھایشانأَموالَهم ـ1274

مي میرمأَموت ـ1275

مھلتشان دهأَمِهلْهم ـ1276

امانت دار- ھمیشھ و بی اندازه امنأَِمني ـ1277

کھ - اینکھ -آن کھ - بھ دلیل اینکھ(در عباراتی نظیر"َوَما َتنِقُم ِمنَّا ِإلَّا َأْن َءاَمنَّا ِبَئاَیاِت َربَِّنا: از ما انتقام نمی گیری أَنْـ1278
مگر بھ دلیل اینکھ بھ آیات پروردگارمان ایمان آوردیم")

کھ (در اصل "َأْن" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف نون حرکت گرفتھ است)أَِنـ1279

کھ -آنکھ - بھ یقین کھ(حرف تأکید)أَنَّ ـ1280

أَنؤِمن ـ1281

آیا ایمان بیاوریم (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ 
آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را 

نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، 
وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي 

است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات 
اوست.)

أَناْ ـ1282
من (این کلمھ بھ ھنگام وقف "َأنا" و بھ ھنگام وصل "َأنـَ" خوانده می شود بھ ھمین دلیل عالمتی بھ شکل بیضی 

راست در قرآنھای با رسم الخط عربی بر روی الف آخر آن نھاده شده است(رجوع شود بھ کتاب "کتاب آموزش 
روخوانی قرآن کریم با استفاده از شعر و نقاشی" کھ بھ صورت رایگان می توانید آن را از آدرس ذیل دانلود 

(( http://www.mobin110.blogfa.com/post/144:کنید
کھ ماأَنا ـ1283

أَناب ـ1284

پي در پي بازگشت - پي در پي رجوع کرد ( کلمھ انابھ بھ معناي رجوع است . و انابھ بھ سوي خدا  بھ معناي 
بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي برگشتن پي در پي 

است. در عبارت "َیْھِدي ِإَلْیِھ َمْن َأَناَب: بھ سویش ھدایت می کند کسی کھ پي در پي بازگشت و رجوع کرد" اگر 
جملھ " َمْن َأَناَب" را بھ عنوان فاعل برای فعل "َیْھِدي" بگیریم معنی جملھ این می شود کھ ھرکس مدام حواسش بھ 

فرامین الھی است و پیوستھ دنبال کسب رضای الھی است مردم را بھ سوی پروردگار ھدایت می کند و کسی کھ 
اسیر خودپرستی است مردم را بھ بیراھھ می برد اما اگر جملھ " َمْن َأَناَب" را بھ عنوان مفعول برای فعل "َیْھِدي" 

بگیریم معنی جملھ این می شود کھ پروردگار کسی را کھ خودپرستی را کنار گذاشتھ و در تمام احوالش مراقب 
است کھ بر خالف رضای الھی عمل نکند را بھ سوی خودش کھ ھمان نھایت سعادت و کمال است راھنمایی می 

کند. البتھ ھمزمان ھر دو معنی صحیح است و با ظرافت و اختصاری زیبا با استفاده از کمترین کلمات ھر دو 
معنی را رسانده است)
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أَنابواْ ـ1285
پي در پي بازگشتند - پي در پي رجوع کردند ( کلمھ انابھ بھ معناي رجوع است . و انابھ بھ سوي خدا  بھ معناي 

بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي برگشتن پي در پي 
است)

انسانھا (جمع انسانھا)أَناِسي ـ1286

مردم(اعم از جن وانس و بھ قولي بھ معناي ھر جنبنده اي است کھ روي زمین راه برود)أَناِم ـ1287

نوك انگشتان (جمع انملھ)أَناِملَ ـ1288

شما را خبر دھمأُنبئُكُمـ1289

مرا خبر دھیدأَنِبئُوِني ـ1290

خبرشان دهأَنِبئْهم ـ1291

خبرھاأَنباِء ـ1292

اخبارتانأَنباِئکُم ـ1293

اخبارشأَنباِئها ـ1294

بھ تو خبر دادأَنبأَک ـ1295

خبرشان دادأَنبأَهم ـ1296

رویانیده (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است أَنبتت ـ1297
از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

أَنبتکُم ـ1298
رویانید شما را (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر 

عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود. اینکھ فرمود:"َوٱللَُّھ 
َأنَبَتُکم مَِّن ٱْلَأْرِض َنَباتًا : و خدا شما را از زمین رویانید، شاید منظور این باشد کھ منشأ تشکیل ھر انسانی زمین 

است بھ این ترتیب کھ والدین او یا مستقیمًا غذایشان از گیاھان بوده یا گوشت حیوانی را خورده اند کھ او از 
گیاھان تغذیھ کرده است)

رویاندیم (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است أَنبتنا ـ1299
از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

أَنبتها ـ1300
رویاندش (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است 
از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود.عبارت "َأنَبَتَھا َنَباتًا َحَسنًا " یعنی 
مانند یک روییدنی نیکو او را رویاند(ھم خودش بھ بھترین شکل نشو و نما پیدا کرد و ھم ذریھ و فرزندانی نیکو 

از او بوجود آمد))

أَنبنا ـ1301
پي در پي برگشتیم-انابھ کردیم - پي در پي رجوع کردیم ( کلمھ انابھ بھ معناي رجوع است . و انابھ بھ سوي خدا  
بھ معناي بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي برگشتن پي 

در پي است)

أَنبياءـ1302
پیامبران (جمع "نبي" بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و اگر پیامبر را نبي  نامیده اند بدین جھت است کھ 

ایشان بھ وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ اند : کلمھ مذکور ماخوذ از نبوة بھ معناي رفعت 
است و انبیاء را بھ خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده اند)

تو(مذکر)أَنت ـ1303

شماأَنتم ـ1304

شما دو نفرأَنتما ـ1305
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نجاتتان دادأَنجاکُم ـ1306

نجاتمان دھدأَنجانا ـ1307

نجاتش دادأَنجاه ـ1308

نجاتشان دادأَنجاهم ـ1309

نجاتمان دھيأَنجيتنا ـ1310

نجات دادیمأَنجينا ـ1311

نجاتتان دادیمأَنجيناکُم ـ1312

نجاتش دادیمأَنجيناه ـ1313

نجاتشان دادیمأَنجيناهم ـ1314

آیا ماأَنحن ـ1315

ھمتایان - ھم ترازان(کلمھ انداد ( جمع "ِند" بھ معنای مثل است)أَنداداً ـ1316

أَندعواْ ـ1317

آیا بخوانم (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي 
کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ 
باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با 

اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 
بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر 

دو جورش دعوت است)
بیم داد - ترساندأَنذَرـ1318

بیم ده-بترسان(در جملھ "َأنِذِر ٱلنَّاَس " بھ دلیل رسیدن دو ساکن بھ ھم حرف "ر"کسره گرفتھ است)أَنِذر ـ1319

مي ترسانم شماراأَنذَرتکُم ـ1320

أَنذَرتهم ـ1321
آنان را بترساني (حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما یکي از مواردي کھ معني 

آن متفاوت است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي شود(تسویھ): ِإنَّ ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َسَواٌء 
َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن(بقره6): کسانیکھ کافر شدند بر ایشان یکسان است چھ ایشانرا اندرز بکني و 

چھ اندرز نکني ایمان نمي آورند)
ترساندیم شماراأَنذَرناکُم ـ1322

بترسانیدأَنِذرواْ ـ1323

ترساندشانأَنذَرهم ـ1324

بترسانشانأَنِذرهم ـ1325

نازل کرد-پایین آوردأَنزلَ ـ1326

نازل کنأَنِزلْ ـ1327

نازل کردمأَنزلْت ـ1328
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نازل کرديأَنزلْت ـ1329

نازلش کردیدأَنزلْتموه ـ1330

نازل کردیمأَنزلْنا ـ1331

نازلش کردیمأَنزلْناه ـ1332

نازلش کردیمأَنزلْناها ـ1333

منزلم دهأَنِزلِْني ـ1334

نازلش کردهأَنزلَه ـ1335

نسب ھا - خویشاوندي ھا (نسب یعني ھمان رابطھ اي کھ یک فرد از انسان را از جھت والدت و اشتراک در رحم أَنساب ـ1336
بھ فرد دیگر مرتبط مي سازد)

از یادش بردأَنساه ـ1337

از یادشان بردهأَنساهم ـ1338

آیا سجده کنیمأَنسجد ـ1339

از خاطرتان بردأَنسوکُم ـ1340

آفرید و پرورش داد(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت بیشتري الزم أَنشأَ ـ1341
دارند استعمال مي شود)

آفریدید و پرورش دادید(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت بیشتري أَنشأْتم ـ1342
الزم دارند استعمال مي شود)

شما را آفرید و پرورش داد(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت أَنشأَکُم ـ1343
بیشتري الزم دارند استعمال مي شود)

آفریدیم و پرورش دادیم(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت بیشتري أَنشأْنا ـ1344
الزم دارند استعمال مي شود)

آن را آفریدیم و پرورش دادیم(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت أَنشأْناه ـ1345
بیشتري الزم دارند استعمال مي شود)

آن زنان را آفریدیم و پرورش دادیم(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ أَنشأْناهن ـ1346
تربیت بیشتري الزم دارند استعمال مي شود)

آن را آفرید و پرورش داد(کلمھ انشا بھ معناي ایجاد و تربیت چیزي است و بیشتر در جانداران  کھ تربیت بیشتري أَنشأَها ـ1347
الزم دارند استعمال مي شود)

أَنشرنا ـ1348
زنده کردیم (کلمھ نشور و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت "َوَجَعَل 
ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد است. و 

اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)

أَنشره ـ1349
زنده اش کرد (کلمھ نشور و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت "َوَجَعَل 

ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد است. و 
اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)
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أَنصاب ـ1350

بت ھا- سنگھایي کھ بھ عنوان عبادت رویشان قرباني مي کردند(نصب ھر چیزي بھ معناي آن است کھ آن را 
طوري قرار دھند کھ بر جستھ و در بلندي واقع شود مانند کاشتن و بر زمین فرو کردن نیزه و ساختن بناي بلند  و 

کاشتن سنگي بر زمین ، بطوري کھ از دور دیده شود  و نصیب بھ معناي سنگي است کھ بر باالي چیزي نصب 
شود  و جمع آن نصائب و ُنُصب و انصاب است و رسم عرب چنین بوده کھ سنگي را سر پا قرار داده آن را 

مي پرستیدند  و حیوانات خود را روي آن سر مي بریدند ،عبارت"کانھم الي نصب یوفضون" یعنی گوئي آنان بھ 
طرف بتان مي شتابند)

یارانأَنصاٍر ـ1351

یاران منأَنصاِري ـ1352

برای گوش دادن ساکت باشید(از مصدر انصات بھ معني سکوت براي گوش دادن)أَنِصتواْ ـ1353

أَنصحـ1354
کھ نصیحت کنم - نھایت سعیم این است کھ خیری برسانم(کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت 

خود در عمل و یا سخني است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني 
خالص و ناب کردن عمل است لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  

زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

أَنصح ـ1355
نصیحت می کنم - نھایت سعیم را می کنم تا خیری برسانم(کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت 

خود در عمل و یا سخني است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني 
خالص و ناب کردن عمل است لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  

زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

آیا غذا بدھیمأَنطِْعم ـ1356

بھ زبان آورد - ناطق کردأَنطَق ـ1357

ما رابھ زبان آوردأَنطَقَنا ـ1358

تا نگاه کنم (چون جواب شرط جملھ قبلي است جزم گرفتھ)أَنظُر ـ1359

مھلتم دهأَنِظرِني ـ1360

چھار پایان(جمع نعم بھ معني شتر،گاو و گوسفند)أَنعام ـ1361

چھار پایانتان (انعام: جمع نعم بھ معني شتر،گاو و گوسفند)أَنعامکُم ـ1362

چھار پایانشان (انعام: جمع نعم بھ معني شتر،گاو و گوسفند)أَنعامهم ـ1363

أَنعِمـ1364
نعمت ھا (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس 

نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 
نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 

خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 
معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

أَنعم ـ1365
نعمت داد (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس 

نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 
نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 

خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 
معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)
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أَنعمت ـ1366
نعمت دادي (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را 

پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای 
آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود 

ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی 
مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

أَنعمت ـ1367
نعمت دادم (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس 
نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 

نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 
خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 

معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

أَنعمنا ـ1368
نعمت دادیم (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را 

پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای 
آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود 

ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی 
مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

أَنعِمِه ـ1369
نعمتھایش (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس 
نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 

نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 
خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 

معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

أَنعمها ـ1370
آن رابھ عنوان نعمت داد (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او 

آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض 
دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت 

خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود 
انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

بینيأَنف ـ1371

اموالي کھ مالک مشخصي ندارند(جمع َنفل بھ معني زیادي ھر چیز)أَنفَالُ ـ1372

دمیدمأَنفُخ ـ1373

جانھا-نفسھا (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" یعني أَنفُس ـ1374
خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

جانھایتان- خودتان(کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" أَنفُِسکُم ـ1375
یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

جانھایمان-خودمان (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" أَنفُِسنا ـ1376
یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

جانھایشان-خودشان- درونشان-وجودشان(کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود أَنفُِسِهم ـ1377
مثًال "نفس االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

جانھایشان-خودشان(مؤنث) (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس أَنفُِسِهن ـ1378
االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

انفاق کرد(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)أَنفَق ـ1379

انفاق کردي(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)أَنفَقْت ـ1380

انفاق کردید(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)أَنفَقْتم ـ1381

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



أَنِفقُواْ ـ1382

انفاق کنید(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است. در آیھ "ُقْل َأنِفُقوْا 
َطْوعًا َأْو َکْرھًا لَّن ُیَتَقبََّل ِمنُکْم ِإنَُّکْم ُکنُتْم َقْومًا َفاِسِقیَن"  بھ کار بردن فعل امر "َأنِفُقوْا" کنایھ از این است کھ ما مانع 
انفاق شما نمی شویم و معنی آیھ این می شود کھ: "ما جلو شما را از انفاق نگرفتھ ایم ، چھ با طوع و رغبت انفاق 
کنید و چھ با کراھت بھ ھر حال انفاق شما کار لغو و بي فائده اي است زیرا پروردگار بھ دلیل اینکھ شما مردمي 
فاسقید انفاقتان را قبول نمي کند" چون "انما یتقبل اهللا من المتقین: اهللا فقط از متقین بھ شکلی تمام و کمال قبول می 

کند" البتھ تقبل از قبول رساتر است چون یکی از معانی کھ باب تفعل بھ اصل فعل اضافھ می کند، قبول و پذیرش 
اثر فعل است)

انفاق کردند(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)أَنفَقُواُ ـ1383

نجاتتان دادأَنقَذَکُم ـ1384

أَنقَض ـ1385
شکست (انقاض ظھر در عبارت "ٱلَِّذي َأنَقَض َظْھَرَک "بھ معناي شکستن پشت کسي است بھ نحوي کھ صداي 
شکستن بھ گوش برسد، آنطور کھ از تخت و کرسي و امثال آن وقتي کسي روي آن مي نشیند و یا چیز سنگیني 

روي آن مي گذارند صدا برمي خیزد و کنایھ است از سنگیني باري کھ در آیھ قبل "َوَوَضْعَنا َعنَک ِوْزَرَک " از آن 
نام برده بود)

کھ توأَنک ـ1386

أَنکَاثاً ـ1387
از ھم باز شده ھا (کلمھ نکث بھ معناي نقض است و نقض کھ مقابلش واژه ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است 
کھ محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ و امثال آن  و ھر چیزي کھ بعد از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن 

را انکاث مي گویند، چھ طناب باشد و چھ رشتھ .منظور از عبارت " َوَلا َتُکوُنوْا َکالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمن َبْعِد ُقوٍَّة 
َأنَکاثًا "اشاره بھ ماجراي زني است احمق از دودمان قریش کھ با کنیزانش مي نشستھ و تا نصف روز نخ مي رشتھ 

و آنگاه بھ ایشان دستور مي داده کھ آن رشتھ ھا را پنبھ کنند و این کار ھمیشگي او بوده)

أَنکَالًا ـ1388
زنجیرھا وقید وبندھا (جمع"ِنْکل" بھ معناي طناب پابند حیوان و آھن لجام آن است، چون ھر دو مانع آزادي حیوان 

است و جمع آن أنکال است و نکال بھ معناي مجازاتی است کھ بھ منظور بازداشتن مکلفان از تخلف وضع شده 
است و سایر مکلفین از عقوبت این متخلف عبرت بگیرند و ھوس تخلف نکنند. )

بھ نکاح درآوریدأَنِکحواْ ـ1389

نا مطبوع ترین-نا موزون ترین-نکره ترینأَنکَر ـ1390

کھ شماأَنکُم ـ1391

آیا بھ آن مجبورتان سازمأَنلِْزمکُموها ـ1392

چنین است کھ - حقیقت این است کھ - کھ آنچھ(در عبارت "َأَفَمن َیْعَلُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْیَک ِمن َربَِّک ٱْلَحقُّ: ")أَنما ـ1393

کھ ماأَننا ـ1394

کھ او - کھ آن - آن است کھ - اوست کھأَنه ـ1395

کھ او - کھ آن - آن است کھ - اوست کھأَنها ـ1396

نھرھا-رودھاأَنهار ـ1397

شما را نھي مي کنمأَنهاکُم ـ1398

کھ ایشانأَنهم ـ1399

کھ آن دوأَنهما ـ1400
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کھ ایشان (مؤنث)أَنهن ـ1401

چرا -چگونھ-کجا-ھرکجا-ھرزمان-کيأَنٰىـ1402

کھ منأَني ـ1403

باز گردید-مرتبًا رجوع کنیدأَِنيبواْ ـ1404

آیاأَوـ1405

یاأَوـ1406

یا( در اصل "َأْو" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرف واو حرکت گرفتھ است)أَِو ـ1407

بسیار بازگشت کنندهأَواب ـ1408

بسیار بازگشت کنندگانأَواِبني ـ1409

بسیار نالھ کننده(بھ فرموده امام باقر علیھ السالم "اواه" بھ کسی کھ بسیار دعا می کند و در نماز و در خلوتش أَواه ـ1410
بسیار تضرع می نماید، می گویند)

ُکرک ھا یش(جمع َوبر:پشم شتر-کرک)أَوباِرها ـ1411

بھ در گاه خدا (بوسیلھ دعا کردن) رجوع کنأَوِبي ـ1412

با او ھم صدا شو(در دعا کردن)أَوِبي معهـ1413

أَوتاِد ـ1414
میخ ھا (کلمھ اوتاد جمع وتد است کھ بھ معناي میخ است . اگر فرعون را "ذو االوتاد : داراي میخ ھا" معرفي 

نموده ، از این جھت است کھ فرعون با میخ ھایي بازي برد و باخت داشتھ یا جھتش این است کھ فرعون بھ ھر 
کس غضب مي کرد ، او را چھار میخ مي کرده ، یعني دو دست و دو پا و سر او را بر زمین میخ کوب مي کرده و 

بعد شکنجھ اش مي داده یا اینکھ معنایش "ذو الجنود : صاحب لشکرھا" است ، چون لشکر براي کشور بھ منزلھ 
میخ است و اقوال دیگر)

بتھا (کلمھ اوثان جمع وثن است کھ بھ معناي بت مي باشد)أَوثَاِن ـ1415

أَوجس ـ1416
خفیف و پنھاني احساس  کرد (از وجس بھ معناي صداي آھستھ است و  ایجاس، احساس آن صدا در دل است،و 
در عبارت " فاوجس منھم خیفة " ایجاس خیفھ در نفس، احساس آن است، البتھ آن احساسي کھ خفیف و پنھاني 
باشد، یعني آثارش در رنگ پوست آدمي بروز نکند وبراي ھمین کلمھ خیفھ را نکره آورده  بھ این معني کھ در 

نفس خود نوعي ترس احساس نمود کھ خیلي قابل اعتناء نبود چون این ترس ھیچ تأثیري در چھره و رفتار 
حضرت موسي علي نبینا وعلیھ السالم، نداشت)

تاختیدأَوجفْتم ـ1417

أَوحٰي ـ1418

وحي نمود-اشاره کرد(وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  

القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا 
"و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي 

الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن 
پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")
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أَوحيت ـ1419

وحي کردم(وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  ازاین كلمھ 
در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در 
فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي 
ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا 

بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا 
فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

أَوحينا ـ1420

وحي کردیم(وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  ازاین كلمھ 
در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در 
فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي 
ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا 

بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا 
فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

دره ھاي محل عبور سیل (جمع وادي و وادي محلي است کھ سیالب از آنجا مي گذرد و بھ ھمین اعتبار شکاف أَوِديةٌ ـ1421
میان دو کوه را نیز وادي مي گویند و جمع این کلمھ اودیھ مي آید)

آبراھھایشانأَوِديِتِهم ـ1422

میراثتان قرار دادیم (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، أَورثَکُم ـ1423
ملک او بھ دیگري منتقل شده)

أَورثَناـ1424
بھ ما میراث داد(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ  ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را 

بھ ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

أَورثْنا ـ1425
میراث قرار دادیم(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ  ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را 

بھ ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

أَورثْناهاـ1426
آن رامیراث قرار دادیم(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات   او، ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
آمده کھ براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم 

بھشت او را بھ ارث بھ اھل بھشت مي دھند)
واردشان کرد-بھ نزدیک آب آوردأَوردهم ـ1427

أَوزاِر ـ1428
بارھاي سنگین - گناھان("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  بھ  ثقل و بار "وْزر" 
مي گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن از گناھان، ھم بھ 
وزر تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن اثقالھم و اثقاال مع 

اثقالھم)

أَوزارها ـ1429
بارھایش سنگینش("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  بھ  ثقل و بار "وْزر" مي 

گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن از گناھان، ھم بھ وزر 
تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن اثقالھم و اثقاال مع اثقالھم)

أَوزارهم ـ1430
بارھاي سنگینشان - گناھانشان ("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  بھ  ثقل و بار 

"وْزر" مي گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن از گناھان، 
ھم بھ وزر تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن اثقالھم و 

اثقاال مع اثقالھم)
مرا وادار کنأَوِزعِني ـ1431
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متوسط ترینأَوسِط ـ1432

میانھ روترینأَوسطُهم ـ1433

سفارشم کرد (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  با پند و أَوصاِني ـ1434
اندرز باشد)

أَوضعواْ ـ1435
بھ سرعت شر و پستی را انتشار دادند("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. 

ھمانگونھ كھ در عبارت "َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض 
َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین تعبیربھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان عرب ھر 

افتاده و پست را وضیع مي گویند)

آیا تعجب کردید (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي أَوعِجبتم ـ1436
ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

کھ پند دھي (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز وعظ بھ أَوعظْت ـ1437
معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم کند)

جا سازي مي کند (کلمھ ایعاء کھ مصدر أوعي است وقتي در مورد مال استعمال مي شود، بھ معناي نگھداري آن أَوعٰي ـ1438
در وعاء - ظرف - است)

کولھ بارھایشان(جمع وعاء بھ معنی محل جاسازی مثل ظرف و کولھ بار)أَوِعيِتِهمـ1439

کامل بده (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام أَوِف ـ1440
چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

أَوفُواْ ـ1441
وفا کنید - کامل بدھید (َأْوُفوْا ٱْلَکْیَل َوٱْلِمیَزاَن : آنچھ را پیمانھ می کنید یا اندازه می گیرید، کامل بدھید. توفیة بھ 

معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می 
شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

وفادارتر-کاملتر-وفا کند(توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان أَوفَٰی ـ1442
انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

کامل دادم(توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام أُوِفيـ1443
چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

آتش روشن کن (ایقاد نار بھ معناي مشتعل ساختن آتش است)أَوِقد ـ1444

آتش روشن کردند(ایقاد نار بھ معناي مشتعل ساختن آتش است)أَوقَدواْ ـ1445

آیا ھر وقتأَوکُلَّما ـ1446

نخستأَولَ ـ1447

ھمان "َأَلا" است کھ واوش زائد بوده و برای خوش آوایی استفاده شده استأَولَاـ1448

فرزندانأَولَادـ1449

فرزندانتانأَولَادکُم ـ1450

فرزندانشانأَولَادهم ـ1451

فرزندانشان مؤنثأَولَادهن ـ1452

آیا ھرگاهأَولَما ـ1453

آیا نظر نکرده و نمی کنندأَولَم يرواْ ـ1454
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نخستین ما-مردمانی کھ ھمزمان با ما زندگی می کنندأَوِلنا ـ1455

أَولَو ـ1456
آیا اگر- آیا احتمال ندارد کھ(واو در اینجا زائد بوده و برای خوش آوایی استفاده شده است. "َوِإَذا ِقیَل َلُھُم ٱتَِّبُعوْا َما 
َأنَزَل ٱللَُّھ َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِھ َءاَباَءَنا َأَوَلْو َکاَن َءاَباُؤُھْم َلا َیْعِقُلوَن َشْیئًا َوَلا َیْھَتُدوَن: و ھنگامي کھ بھ آنان گفتھ 
شد: "از آن چھ اهللا نازل کرده پیروي کنید"، گفتند :"بلکھ از آن چھ پدرانمان را بر آن یافتیم، پیروي مي کنیم" آیا 

احتمال ندارد کھ پدرانشان ذره اي عقلشان را بھ کار نمي انداختند و ھدایت نمي یافتند")
اولینھاأَولُونَ ـ1457

سزاوارتر-نزدیکترأَولَٰىـ1458

دوستان-سرپرستان-صاحب اختیاران-وارثان (کلمھ اولیاء جمع کلمھ ولي است، کھ از ماده والیت است و والیت 
در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره 

کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان 
باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي 

کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت 
مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، 
دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ 

ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، 
پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست.

در آیھ شریفھ 72 از سوره مبارکھ انفال در عبارت " ِإنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل 
ـِٰئَک َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض" معنی وارثان ھم می دھد پس از ورود مسلمانان مھاجر بھ  ٱللَِّھ َوٱلَِّذیَن َءاَوْوْا وََّنَصُروْا ُأْوَل

مدینھ پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم بین آنھا و مسلمانان اھل مدینھ(انصار) پیوند برادری برقرار نمود و 
ھر برادر این چنینی تا مدتی بھ حکم این آیھ تنھا وارث مسلمانی بود کھ خویشانش در مکھ و جزء کفار بودند تا 

ثروت یک مسلمان باعث تقویت دشمنشان نشود)
دوستان اهللا(در آیھ "َأَلا ِإنَّ َأْوِلَیاَء ٱللَِّھ َلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن:آگاه باشید کھ دوستان اهللا نھ انتظار ضرر و 

ترسي بر آنان است و نھ آنان اندوھگین مي شوند(نھ غصھ گذشتھ را دارند نھ اندوه آینده" ویژگی "اولیاء اهللا" بیان 
شده است. امام علی علیھ السالم درباره  این آیھ فرموده اند: " اولیاء اهللا جماعتی ھستند کھ در عبادت پروردگار 

متعال اخالص ورزیدند، زمانی  کھ دیگر مردمان بھ ظاھر دنیا توّجھ می کردند، آنان بھ باطن آن توّجھ داشتند وقتی 
دیگران بھ امور زودگذر دنیا فریفتھ شده بودند، اینان بھ عواقب و سرانجام امور نظر داشتند و بھ ھمین  دلیل 
چیزھایی را کھ می دانستند رھایشان خواھند کرد، ترک کردند و چیزھایی را کھ می دانستند موجب نابودیشان 

خواھد شد، از بین بردند".

ھمچنین امام سجاد علیھ السالم فرموده اند: "مشمولین این آیھ وقتي اولیاء اهللا ھستند و خوف و اندوھي ندارند کھ 
واجبات الھی را انجام دھند و بھ سنت ھاي رسول اهللا عمل کنند و از حرامھاي الھی بپرھیزند و از لذائذ نقد و 

فریبنده دنیا زھد بورزند و بھ آنچھ در نزد پروردگار تعالي است دل بستھ و عالقھ  مند باشند و رزق حالل و پاک 
الھی را بھ دست آورند ومنظورشان از کسب رزق تفاخر و تکاثر   کھ بین دنیا پرستان است، نبوده باشد و آنگاه 

از آنچھ بھ دست آورده  اند حقوق واجبي کھ بھ گردنشان ھست بپردازند ، آنان کساني ھستند کھ پروردگار در آنچھ 
کسب مي کنند برکت و در آنچھ براي آخرت خود از پیش مي  فرستند پاداش قرار مي دھد". پیامبر اکرم نیز فرموده 
اند: "بنده پروردگار دارای ایمان واقعی نمی شود مگر وقتي کھ پروردگار را دوست بدارد و ھر کھ و ھر چھ را 
دوست مي دارد بھ خاطر او دوست بدارد ، و ھر کھ و ھر چھ را دشمن مي دارد بھ خاطر او دشمن بدارد، کھ اگر 
چنین باشد آن وقت است کھ از ناحیھ پروردگار مستحق والء(دوستی) او خواھد شد" و در جای دیگر فرمودند: " 

اولیاي الھی(دوستان پروردگار)  کساني ھستند کھ مردم با دیدن آنان بھ یاد پروردگار مي افتند")

أَوِلياءـ1459

أَوِلياَء ٱللَّهـ1460
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أَوِلياَءه ـ1461

دوستانش-سرپرستانش-صاحب اختیارانش(کلمھ اولیا جمع کلمھ ولي است، کھ از ماده والیت است و والیت در 
اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای 
او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با 

اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت 
است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم 

تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت 
مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي 
دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف 

محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)

أَوِلياؤکُم ـ1462

دوستانتان-سرپرستانتان-صاحب اختیارانتان(کلمھ اولیا جمع کلمھ ولي است، کھ از ماده والیت است و والیت در 
اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است، مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و 
اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این 

معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ 
غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي 

او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود 
را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او 

است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)

أَوِلياؤهم ـ1462

دوستانشان-سرپرستانشان-صاحب اختیارانشان(کلمھ اولیا جمع کلمھ ولي است، کھ از ماده والیت است و والیت 
در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره 

کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان 
باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي 

کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت 
مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، 
دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ 

ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، 
پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)

دو نزدیکتر- دو نفِر اّول(در عبارت "ِمَن ٱلَِّذیَن ٱْسَتَحقَّ َعَلْیِھُم ٱْلَأْوَلَیاِن" منظور دو نفر قبلي كھ زودتر شھادت داده أَولَياِن ـ1463
بودند، مي باشد)

آیا نیستأَولَيس ـ1464

اولینھاأَوِلِني ـ1465

آیا آنکھأَومن ـ1466

سست ترینأَوهن ـ1467

پناه گرفتأَوي ـ1468

پناه بردیمأَوينا ـ1469

ـٰؤالَِء ـ1470 آیا اینانأَه

خوارم کرده (مخفف : َأَھاَنِني)أَهانِن ـ1471

تاعطا کنمأَهب ـ1472

أَهِدک ـ1473
تاھدایتت کنم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال 
بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
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أَهِدکُمـ1474
تا شما را ھدایت کنم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 
افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

أَهدٰي ـ1475
ھدایت شده تر(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال 
بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

أَهِديک ـ1476
تورا ھدایت کنم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 
لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال 

بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
ـٰذَا ـ1477 آیا اینأَه

برگ مي تکانم (از کلمھ ھش بھ معناي چوب زدن بھ درخت براي ریختن برگ آن است تا گوسفندان آن را أَهش ـ1478
بخورند)

ـٰکَذَا ـ1479 آیا این چنین است؟أَه

أَهِل ـ1480

اھل- خانواده (کلمھ اھل بھ معناي آن کسي است کھ یک خانھ، او و مثل او را در خود جمع مي کند و یا 
خویشاوندي و یا دین آنان را جمع مي نماید، پس اھل خانھ و اھل دین و اھل بیت، بھ معناي کساني است کھ یک 
خانھ و یک دین و یک دودمان آنھا را با ھم جمع کند و بھ زبان ریاضی یک مجموعھ را تشکیل می دھند. کلمھ 

اھل از کلماتي است کھ در مذکر و مؤنث فرقي نمي کند و ھمچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمي دھد، ھم بھ یک 
نفر مي گویند اھل فالني و ھم بھ چند نفر و البتھ استعمالش مخصوص بھ مورد انسان است، بچھ ھاي یک حیوان را 

ھیچگاه اھل آن حیوان نمي گویند)

أَهلَ ٱلذِّکْرـ1481

اھل ذکر- عالمان و عمل کنندگان بھ فرامین الھی در قرآن کریم و تورات کھ ممتازترین آنھا اھل بیت علیھم 
السالمند(کلمھ اھل بھ معناي آن کسي است کھ یک خانھ، او و مثل او را در خود جمع مي کند و یا خویشاوندي و یا 
دین آنان را جمع مي نماید، پس اھل خانھ و اھل دین و اھل بیت، بھ معناي کساني است کھ یک خانھ و یک دین و 
یک دودمان آنھا را با ھم جمع کند و بھ زبان ریاضی یک مجموعھ را تشکیل می دھند. کلمھ اھل از کلماتي است 
کھ در مذکر و مؤنث فرقي نمي کند و ھمچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمي دھد، ھم بھ یک نفر مي گویند اھل 
فالني و ھم بھ چند نفر و البتھ استعمالش مخصوص بھ مورد انسان است، بچھ ھاي یک حیوان را ھیچگاه اھل آن 

حیوان نمي گویند)

أَهلَ ٱلْبيتـ1482

اھل آن خانھ مورد نظر(گروھی کھ شامل ھم مردان و ھم زنان می باشد ضمائر مربوط بھ آن گروه بھ شکل مذکر 
می آید مانند عبارت "ِإنََّما ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوْا َبْیَن َأَخَوْیُکْم: جز این نیست کھ ھمھ مؤمنان، برادران و 

خواھرانی ھستند(نوعی برادر و خواھری بین آنھاست) پس بین برادران و خواھرانتان را اصالح کنید(باعث 
بھبودی رابطھ بین آنھا شوید" ھمچنین "ِإنََّما ُیِریُد ٱللَُّھ ِلُیْذِھَب َعنُکُم ٱلرِّْجَس َأْھَل ٱْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُکْم َتْطِھیرًا: جز این 

نیست کھ اهللا اراده کرده کھ ھمھ پلیدیھا و آلودگیھا را از شما اھل این خانھ برطرف سازد و بھ شکلی وصف 
ناشدنی شما طاھر و پاک سازد" کھ اشاره بھ عصمت پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم و اھل بیت ایشان شامل 

امام علی، حضرت فاطمھ، امام حسین و امام حسن علیھم السالم دارد کھ با اینکھ در این جمع حضرت زھرا سالم 
اهللا علیھا مؤنثند، ضمائر در این عبارت مذکر آمده است)

ھاللھا(جمع ھالل وھالل بھ معني آن قسمتي از ماه کھ تاشب ھفتم  بھ صورت نیم دایره روشن دیده مي شود بعد از أَِهلَّةـ1483
آن تا شب چھاردھم را "قمر" و شب چھاردھم را بدرمي گویند)

اھل تو-خانواده تو (کلمھ اھل بھ معناي آن کسي است کھ یک خانھ، او و مثل او را در خود جمع مي کند و یا 
خویشاوندي و یا دین آنان را جمع مي نماید، پس اھل خانھ و اھل دین و اھل بیت، بھ معناي کساني است کھ یک 
خانھ و یک دین و یک دودمان آنھا را با ھم جمع کند و بھ زبان ریاضی یک مجموعھ را تشکیل می دھند. کلمھ 

اھل از کلماتي است کھ در مذکر و مؤنث فرقي نمي کند و ھمچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمي دھد، ھم بھ یک 
نفر مي گویند اھل فالني و ھم بھ چند نفر و البتھ استعمالش مخصوص بھ مورد انسان است، بچھ ھاي یک حیوان را 
ھیچگاه اھل آن حیوان نمي گویند. در برخی تفاسیر با استناد بھ عبارت "ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَک ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح"، 

بدون ھیچ دلیل منطقی نسبت بی عفتی بھ ھمسر نوح داده شده است از آنجایی کھ بی عفتی ھمسر آزار و ننگ 
بزرگی برای شوھر او نیز ھست پروردگار متعال ھیچ پیامبری را بھ آن مبتال ننموده است.
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 عالوه بر روایات دلیل قرآنی اثبات این مدعا این است کھ در قرآن کریم آمده کھ "بعد از پیامبر با ھیچ یک از 
زنان او ازدواج نکنید چون این موضوع او را آزار می دھد" وقتی پروردگار تعالی از ازدواج حالل با ھمسر 

پیامبر بھ این جھت کھ روح او را بعد از وفاتش آزار می دھد، ممانعت می کند قطعًا مانع بی عفتی ھمسران پیامبر 
در زمان حیات اوست حتی از جانب ھمسرانی گناھکار و عذاب شده مانند ھمسر حضرت لوط و ھمسر حضرت 

نوح. متأسفانھ گاھی مشاھده می شود کھ برخی واعظان و مداحان افراطی، چنین نسبتھای ناروایی بھ عایشھ 
ھمسر پیامبر نیز می دھند کھ حرام بودن این سخنان طبق آیات قرآن کریم قطعی است گرچھ گناھان عایشھ از قبیل 

مشارکتش در جنگ جمل، سجده شکرش بعد از شھادت حضرت علی و فرمان تیرباران نمودن جنازه نوه پیامبر 
اکرم، امام حسن مجتبی علیھم السالم و ... از لحاظ تاریخی قابل انکار نیست)

نابود کردمأَهلَکْت ـ1485

آن را نابود ساختأَهلَکَته ـ1486

نابودشان کرديأَهلَکْتهم ـ1487

أَهِلکُم ـ1488

اھلتان-خانواده شما (اھل، خواص آدمي از زن و فرزند و عیال است کلمھ اھل بھ معناي آن کسي است کھ : یک 
خانھ، او و مثل او را در خود جمع مي کند و یا خویشاوندي و یا دین آنان را جمع مي نماید، پس اھل خانھ و اھل 

دین و اھل بیت، بھ معناي کساني است کھ یک خانھ و یک دین و یک دودمان آنھا را با ھم جمع کند . کلمھ اھل از 
کلماتي است کھ در مذکر و مؤنث فرقي نمي کند و ھمچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمي دھد، ھم بھ یک نفر 
مي گویند اھل فالني و ھم بھ چند نفر و البتھ استعمالش مخصوص بھ مورد انسان است، بچھ ھاي یک حیوان را 

ھیچگاه اھل آن حیوان نمي گویند)
ھالک کردیم -نابود کردیمأَهلَکْنا ـ1489

ھالکش کردیم -نابودش کردیمأَهلَکْناهـ1490

ھالکش کردیم -نابودش کردیمأَهلَکْناها ـ1491

ھالکشان کردیم -نابودشان کردیمأَهلَکْناهمـ1492

مرا ھالک کندأَهلَکَِني ـ1493

أَهلَنا ـ1494
اھل ما-خانواده ما (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی 
ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب 

یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهلُونا ـ1495
خانواده ھایمان (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی 

ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب 
یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهلَه ـ1496
اھلش -خانواده اش (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی 
ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب 

یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهِلها ـ1497
اھلش -خانواده اش(مؤنث) (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل 

خانھ یعنی ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، 
اھل الکتاب یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهِلِهم ـ1498
اھلشان -خانواده اشان (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ 
یعنی ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل 

الکتاب یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)
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أَهِلِهن ـ1499
اھلشان -خانواده اشان(مؤنث) (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل 

خانھ یعنی ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، 
اھل الکتاب یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهِلي ـ1500
اھلم -خانواده ام (اھل یک چیز یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی 

ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب 
یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهِليکُم ـ1501
خانواده ھایتان (در اصل "اھلین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون جمع حذف گردیده است) (اھل یک چیز 

یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا 
تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای 

پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)

أَهِليِهم ـ1502
خانواده ھایشان(در اصل "اھلین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون جمع حذف گردیده است) (اھل یک چیز 

یعنی ھمھ کسانی کھ کھ در آن چیز با یکدیگر اشتراک دارند مثًال اھل خانھ یعنی ھمھ کسانی کھ آن خانھ بھ آنھا 
تعلق دارند، اھل یثرب یعنی ھمھ کسانی کھ محل زندگیشان یثرب است، اھل الکتاب یعنی ھمھ کسانی کھ ادعای 

پیروی از کتاب خاصی کھ ھمان کتاب آسمانیشان باشد را دارند)
آیا آنھاأَهم ـ1503

پریشان خاطر وغمگینشان کرده بود(عبارت"َقْد َأَھمَّْتُھْم َأنُفُسُھْم " یعنی بھ شدت نگران حفظ جان خود بودند)أَهمتهم ـ1504

ھوسھاأَهواَء ـ1505

ھوسھاي شماأَهواَءکُم ـ1506

ھوسھایشانأَهواَءهم ـ1507

آسان ترأَهونُ ـ1508

بھ زمین کوبید (در اصل از کلمھ ھوي بھ معني سقوط است)أَهوٰي ـ1509

کدامأَي ـ1510

کدامأَي ـ1511

کدام (َفِبَأيِّ: پس بھ کدام)أَي ـ1512

ھرکدامأَياً ماـ1513

أَياٍم ـ1514

روزھا (جمع یوم و یوم بھ معناي مقدار قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي از حوادث را در بر گرفتھ باشد 
و بھ ھمین جھت کوتاھي و بلندي این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در 

مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال 
آن نیز استعمال بشود مثًال بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن جماعت 

کھ در عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس" ازھمین موارد است و منظور این است کھ : وما این روزھا [ِي 
پیروزي و ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت گیرند].کلمھ نھار 
عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل استعمال مي شود ولي 
کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ باشند، مواردي مانند شمردن ایام 

(عشرة ایام : ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا اتفاق افتاده (روز بدر، روز احد، روز 
خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را انجام دادند(روز احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ 

حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

پسران و دختران ازدواج نکرده (کلمھ ایامي جمع َایِّم بھ معناي پسر عزب و دختر عزب است  و گاھي بھ دختران أَيامٰي ـ1515
عزب ایمھ ھم مي گویند)
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کي -چھ وقتأَيانَ ـ1516

آیا شما را امر کنمأَيأْمرکُمـ1517

آیا مي طلبندأَيبتغونَ ـ1518

حرف ندا(مؤنث)أَيتها ـ1519

آیا دوست داردأَيِحب ـ1520

آیا حساب کرده(گمان کرده)أَيحسب ـ1521

آیا حساب کردند(گمان کردند)أَيحسبونَ ـ1522

أَيٍد ـ1523

دستھا- قدرت(براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند 
معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني 

اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست 
مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت 
بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي 

بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن 
است .عبارت "َفَجَعْلَناَھا َنَکاالًَ لَِّما َبْیَن َیَدْیَھا َوَما َخْلَفَھا َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن" یعني :آن [مجازات] را عبرتي براي 

كساني كھ شاھِد حادثھ بودند، وكساني كھ بعد از آنان میآیند و پندي براي پرواپیشگان قرار دادیم)

یاریت کردمأَيدتک ـ1524

یاریت کردأَيدک ـ1525

یاریتان کردأَيدکُم ـ1526

یاري کردیمأَيدنا ـ1527

اورایاري کردیمأَيدناه ـ1528

اورایاري کردأَيده ـ1529

آنھا رایاري کردأَيدهم ـ1530

أَيِدي ـ1531

دستھاي (در عباراتي نظیر"َکفَّ َأْیِدَي ٱلنَّاِس َعنُکْم " در اصل أیدین بوده کھ چون مضاف واقع شده، نون آن حذف 
شده است، کلمھ دست سھ معنا دارد، 1 - از نوک انگشتان تا مچ 2 - از نوک انگشتان تا مرفق 3 - از نوک 

انگشتان تا شانھ . و این اشتراک در معنا باعث شده کھ خداي تعالي در عبارت "َفـٱْغِسُلوْا ُوُجوَھُکْم َوَأْیِدَیُکْم ِإَلي 
ٱْلَمَراِفِق " قرینھ اي بیاورد تا یکي از این سھ معنا را در بین معاني مشخص کند و آن قرینھ کلمھ الي المرافق است، 

تا بفھماند منظور از شستن دستھا در ھنگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا مرفق (آرنج)است نھ تا مچ دست و 
نھ تا شانھ، چیزي کھ ھست از آنجا کھ ممکن بوده کسي از عبارت دستھا را بشوئید تا مرفق خیال کند کھ منظور 

از شانھ تا مرفق است سنت این جملھ را تفسیر کرد بھ اینکھ منظور از آن قسمتي از دست ھست کھ کف در آن 
قرار دارد ."َبْیَن َأْیِدیُکْم " : پیش رویتان)
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أَيِديکُم ـ1532

دستھایتان (کلمھ دست سھ معنا دارد، 1 - از نوک انگشتان تا مچ 2 - از نوک انگشتان تا مرفق 3 - از نوک 
انگشتان تا شانھ . و این اشتراک در معنا باعث شده کھ خداي تعالي در عبارت "َفـٱْغِسُلوْا ُوُجوَھُکْم َوَأْیِدَیُکْم ِإَلي 

ٱْلَمَراِفِق " قرینھ اي بیاورد تا یکي از این سھ معنا را در بین معاني مشخص کند و آن قرینھ کلمھ الي المرافق است، 
تا بفھماند منظور از شستن دستھا در ھنگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا مرفق (آرنج)است نھ تا مچ دست و 
نھ تا شانھ، چیزي کھ ھست از آنجا کھ ممکن بوده کسي از عبارت دستھا را بشوئید تا مرفق خیال کند کھ منظور 

از شانھ تا مرفق است سنت این جملھ را تفسیر کرد بھ اینکھ منظور از آن قسمتي از دست ھست کھ کف در آن 
قرار دارد ."َبْیَن َأْیِدیُکْم " : پیش رویتان)

أَيِدينا ـ1533

دستھایمان (َبْیَن َأْیِدیَنا : پیش رویمان، کلمھ دست سھ معنا دارد، 1 - از نوک انگشتان تا مچ 2 - از نوک انگشتان تا 
مرفق 3 - از نوک انگشتان تا شانھ . و این اشتراک در معنا باعث شده کھ خداي تعالي در عبارت "َفـٱْغِسُلوْا 

ُوُجوَھُکْم َوَأْیِدَیُکْم ِإَلي ٱْلَمَراِفِق " قرینھ اي بیاورد تا یکي از این سھ معنا را در بین معاني مشخص کند و آن قرینھ 
کلمھ الي المرافق است، تا بفھماند منظور از شستن دستھا در ھنگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا مرفق 

(آرنج)است نھ تا مچ دست و نھ تا شانھ، چیزي کھ ھست از آنجا کھ ممکن بوده کسي از عبارت دستھا را بشوئید تا 
مرفق خیال کند کھ منظور از شانھ تا مرفق است سنت این جملھ را تفسیر کرد بھ اینکھ منظور از آن قسمتي از 

دست ھست کھ کف در آن قرار دارد ."َبْیَن َأْیِدیُکْم " : پیش رویتان)

أَيِديِهم ـ1534

دستھایشان (َبْیَن َأْیِدیِھْم  : پیش رویشان، کلمھ دست سھ معنا دارد، 1 - از نوک انگشتان تا مچ 2 - از نوک 
انگشتان تا مرفق 3 - از نوک انگشتان تا شانھ . و این اشتراک در معنا باعث شده کھ خداي تعالي در عبارت 

"َفـٱْغِسُلوْا ُوُجوَھُکْم َوَأْیِدَیُکْم ِإَلي ٱْلَمَراِفِق " قرینھ اي بیاورد تا یکي از این سھ معنا را در بین معاني مشخص کند و 
آن قرینھ کلمھ الي المرافق است، تا بفھماند منظور از شستن دستھا در ھنگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا 

مرفق (آرنج)است نھ تا مچ دست و نھ تا شانھ، چیزي کھ ھست از آنجا کھ ممکن بوده کسي از عبارت دستھا را 
بشوئید تا مرفق خیال کند کھ منظور از شانھ تا مرفق است سنت این جملھ را تفسیر کرد بھ اینکھ منظور از آن 

قسمتي از دست ھست کھ کف در آن قرار دارد ."َبْیَن َأْیِدیُکْم " : پیش رویتان)

أَيِديهما ـ1535

دستھاي آن دو نفر (براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي 
چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني 

اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست 
مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت 
بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي 

بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن 
است .عبارت "َفَجَعْلَناَھا َنَکاالًَ لَِّما َبْیَن َیَدْیَھا َوَما َخْلَفَھا َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن" یعني :آن [مجازات] را عبرتي براي 

كساني كھ شاھِد حادثھ بودند، وكساني كھ بعد از آنان میآیند و پندي براي پرواپیشگان قرار دادیم)

أَيِديِهن ـ1536
دستھایشان(مؤنث)(عبارت "َوَلا َیْأِتیَن ِبُبْھَتاٍن َیْفَتِریَنُھ َبْیَن َأْیِدیِھنَّ َوَأْرُجِلِھنَّ "یعني :فرزندي کھ میان دست و پاي خود 

پرورانده و لذا مي دانند کھ نطفھ اش از کیست،بھ دروغ بھ کسي نبندند . بھ جاي َرِحم از عبارت" میان دست و 
پایشان" استفاده کرده تا بھ احاطھ آنان بھ فرزند و در نتیجھ علمشان بھ منشأ او تأکید کند)

آیا شریک قرار مي دھند(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این أَيشِرکُونَ ـ1537
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

آیا طمع داردأَيطْمع ـ1538

أَيِعدکُم ـ1539

آیا بھ شما وعده مي دھد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي 
وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. 
لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي 
مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و 
پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید 

كند)
بیدارانأَيقَاظاً ـ1540
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أَيکَِة ـ1541
کلمھ ایکھ بھ معناي درخت بھ ھم پیچیده است و جمع آن ایک است و بھ طوري کھ گفتھ شده قوم ایکھ در 

سرزمیني پر درخت چون جنگل زندگي مي کرده اند کھ درختھایش سر بھ ھم داده بود . این مردم طایفھ اي از قوم 
حضرت شعیب (علیھ  السالم) بودند چون در جملھ" انھما لبامام مبین "، یعني منزلگاه قوم لوط و قوم ایکھ، ھر دو 

بر سر بزرگ راھي قرار داشت . مقصود از این راه، آن راھي است کھ مدینھ را بھ شام وصل مي کند .

کدام یک از شماأَيکُم ـ1542

ھرکدامأَيما ـ1543

أَيمانٌ ـ1544
سوگندھا(أیمان، جمع یمین یعني سوگند است و این معنا را از کلمھ یمین بھ معناي دست راست گرفتھ اند، چون در 
بین عرب مرسوم و معمول بود کھ وقتي سوگندي مي خوردند و یا عھدي مي بستند و یا بیعتي مي کردند و یا مثال 
معاملھ اي انجام مي دادند، براي اینکھ بفھمانند عمل نامبرده قطعي شد، بھ یکدیگر دست مي دادند .این رسم در بین 

ایرانیان نیز معمول است .، پس در حقیقت از ابزار عمل، کھ ھمان دست باشد، نامي براي عمل، کھ عھد و سوگند 
و امثال آن باشد اسمي مشتق کردند)

أَيماِنکُم ـ1545
سوگندھایتان (أیمان، جمع یمین یعني سوگند است و این معنا را از کلمھ یمین بھ معناي دست راست گرفتھ اند، 

چون در بین عرب مرسوم و معمول بود کھ وقتي سوگندي مي خوردند و یا عھدي مي بستند و یا بیعتي مي کردند و 
یا مثال معاملھ اي انجام مي دادند، براي اینکھ بفھمانند عمل نامبرده قطعي شد، بھ یکدیگر دست مي دادند .این رسم 

در بین ایرانیان نیز معمول است .، پس در حقیقت از ابزار عمل، کھ ھمان دست باشد، نامي براي عمل، کھ عھد و 
سوگند و امثال آن باشد اسمي مشتق کردند)

أَيمانهم ـ1546
سوگندھایشان (أیمان، جمع یمین یعني سوگند است و این معنا را از کلمھ یمین بھ معناي دست راست گرفتھ اند، 

چون در بین عرب مرسوم و معمول بود کھ وقتي سوگندي مي خوردند و یا عھدي مي بستند و یا بیعتي مي کردند و 
یا مثال معاملھ اي انجام مي دادند، براي اینکھ بفھمانند عمل نامبرده قطعي شد، بھ یکدیگر دست مي دادند .این رسم 

در بین ایرانیان نیز معمول است .، پس در حقیقت از ابزار عمل، کھ ھمان دست باشد، نامي براي عمل، کھ عھد و 
سوگند و امثال آن باشد اسمي مشتق کردند)

أَيمانهن ـ1547
سوگندھایشان (مؤنث) (أیمان، جمع یمین یعني سوگند است و این معنا را از کلمھ یمین بھ معناي دست راست 

گرفتھ اند، چون در بین عرب مرسوم و معمول بود کھ وقتي سوگندي مي خوردند و یا عھدي مي بستند و یا بیعتي 
مي کردند و یا مثال معاملھ اي انجام مي دادند، براي اینکھ بفھمانند عمل نامبرده قطعي شد، بھ یکدیگر دست مي دادند 
.این رسم در بین ایرانیان نیز معمول است .، پس در حقیقت از ابزار عمل، کھ ھمان دست باشد، نامي براي عمل، 

کھ عھد و سوگند و امثال آن باشد اسمي مشتق کردند)
آیا نگھش دارد (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)أَيمِسکُه ـ1548

سمت راستأَيمِن ـ1549

کجاستأَين ـ1550

ھرجاأَين ماـ1551

کدام ماأَينا ـ1552

ھرجاأَينما ـ1553

از پیامبران الھيأَيوب ـ1554

آیا دوست داردأَيود ـ1555

حرف ندا(مذکر) - ایأَيها ـ1556

کدامشانأَيهم ـ1557
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کدامتانأَييکُم ـ1558
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ترجمھکلمهفهرست

ِإبراِهيم ـ1
نام یکي از پیامبران اولوالعزم الھي علیھ و علي نبینا السالم (بھ عقیده بعضی از باستانشناسان آن حضرت دو ھزار 

سال قبل از میالد حضرت مسیح علی نبینا و علیھ السالم می زیستھ است. معانی کھ برای این اسم گفتھ اند پدر عالی 
و مھربان و پدر امتھای بسیار، می باشد)

بامداد - صبحگاه -طرف ابتداي روز ( معناي اصلي و لغوي این کلمھ استعجال و شتاب زدگي بوده است)ِإبکَاِر ـ2

شتر(ماده)ِإبِل ـ3

نام شیطانِإبِليس ـ4

گناه (فعل زشتي است کھ انسان را از رسیدن بھ خیرات باز مي دارد  و رسیدن خیرات را کند و دور مي سازد )ِإثِْم ـ5

گناه تو(فعل زشتي است کھ انسان را از رسیدن بھ خیرات باز مي دارد  و رسیدن خیرات را کند و دور مي سازد )ِإثِْمکـ6

گناه آن(فعل زشتي است کھ انسان را از رسیدن بھ خیرات باز مي دارد  و رسیدن خیرات را کند و دور مي سازد )ِإثْمهـ7

گناه آن دونفر(فعل زشتي است کھ انسان را از رسیدن بھ خیرات باز مي دارد  و رسیدن خیرات را کند و دور ِإثْمهما ـ8
مي سازد )

گناه من(فعل زشتي است کھ انسان را از رسیدن بھ خیرات باز مي دارد  و رسیدن خیرات را کند و دور مي سازد )ِإثِْمي ـ9

گناه منِإجراِمي ـ10

یکي از آن دونفرِإحداهما ـ11

یکي از آن زنانِإحداهن ـ12

یک (مؤنث)ِإحدي ـ13

ِإحساٍن ـ14
نیکي کردن- تالفی خیر با خیری بیشتر و گذشت نمودن از شّر و بدی تا حد امکان(در عبارت "ِإنَّ ٱللََّھ َیْأُمُر ِبـٱْلَعْدِل 
َوٱْلِإْحَساِن " عدل بھ معناي مساوات در تالفي است، اگر خیر است خیر و اگر شر است شر و احسان بھ معناي این 

است کھ خیري را با خیري بیشتر از آن تالفي کني و شري را بھ شري کمتر از آن جواب گوئي)
بیرون کردنِإخراج ـ15

اخراج شماِإخراِجکُم ـ16

اخراجشانِإخراجهم ـ17

ِإخوانَ ـ18
برادران (در عبارت"َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِھم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلىٰ ُسُرٍر مَُّتَقاِبِلیَن" در این آیھ ھم می توان"ِإْخَوانًا" را 

قید حالت(مفعول فیھ) گرفت و ھم بیان کننده دلیل و جھت(مفعول لھ) و بھتر اینکھ ھر دو معنی را با ھم جمع کرد 
آنگاه معنی آیھ می شود:"ھر چھ از خیانت، حسد، کینھ، دشمني و خشم در درون سینھ ھایشان(بھشتیان) بود را کندیم 

و بیرون کشیدیم تا مانند برادران بر تختھایي رو در روي یکدیگر قرار بگیرند")
برادران شماِإخوانکُم ـ19

برادران ماِإخواِننا ـ20

برادرانشانِإخواِنِهم ـ21

برادران آن زنانِإخواِنِهن ـ22
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ِإخوةُ ـ23

برادران-برادران و خواھران(در عبارت"ِإنََّما ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة" یا عبارت "َفِإن َکاَن َلُھ ِإْخَوٌة َفِلُأمِِّھ ٱلسُُّدُس" کھ ضمیر 
مذکر بھ نمایندگی از ھر دو جنس آمده است. گروھی کھ شامل ھم مردان و ھم زنان می باشد ضمائر مربوط بھ آن 

گروه بھ شکل مذکر می آید مانند عبارت "ِإنََّما ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوْا َبْیَن َأَخَوْیُکْم: جز این نیست کھ ھمھ مؤمنان، 
برادران و خواھرانی ھستند(نوعی برادر و خواھری بین آنھاست) پس بین برادران و خواھرانتان را اصالح 

کنید(باعث بھبودی رابطھ بین آنھا شوید" ھمچنین "ِإنََّما ُیِریُد ٱللَُّھ ِلُیْذِھَب َعنُکُم ٱلرِّْجَس َأْھَل ٱْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُکْم َتْطِھیرًا: 
جز این نیست کھ اهللا اراده کرده کھ ھمھ پلیدیھا و آلودگیھا را از شما اھل این خانھ برطرف سازد و بھ شکلی وصف 

ناشدنی شما " کھ اشاره بھ عصمت پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم و اھل بیت ایشان شامل امام علی، حضرت 
فاطمھ، امام حسین و امام حسن علیھم السالم دارد کھ با اینکھ در این جمع حضرت زھرا سالم اهللا علیھا مؤنثند، 

ضمائر در این عبارت مذکر آمده است)
برادرانتِإخوِتک ـ24

برادرانشِإخوِتِه ـ25

برادرانمِإخوِتي ـ26

کارزشت وشگفت آورِإداً ـ27

ناپدید شدن ستارگانِإدبار ٱلنجوِم ـ28

نام یکي از پیامبران الھي (طبق روایت مشترکی بین شیعھ و سّنی نام دیگر ایشان اخنوخ بوده و اولین کسی است کھ ِإدِريس ـ29
با قلم خط نوشت ونیز صاحب کتاب بوده ولی صاحب شریعت جدید نبوده است)

ِإذْ ـ30
زمانیکھ- ناگھان - مانند وقتی کھ(در عباراتی نظیر"ِإلَّا َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه ٱللَُّھ ِإْذ َأْخَرَجُھ ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ...")حال کھ 

(در عبارت "َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوْا ":حال کھ انجام ندادید. "ِإْذ" ظرفي است متعلق بھ چیزي کھ حذف شده  و در ظاھر کالم 
نیامده از قبیل : بھ یاد آور و امثال آن. ھنگامي کھ با استفاده از کلماتي نظیر"أذا"، "ِإْذ" و " لّمآ " بھ معني زمانیکھ، 

بھ روایت گذشتھ پرداختھ شود فعل مضارع را مي توان ماضي، معني نمود مانند : "ِإْذ َیْعُدوَن ِفي ٱلسَّْبِت ِإْذ َتْأِتیِھْم 
ِحیَتاُنُھْم"،"َفَلْم َیُک َینَفُعُھْم ِإیَماُنُھْم َلمَّا َرَأْوْا َبْأَسَنا " )

ِإِذ ـ31
زمانیکھ- ناگھان (درجملھ "ِإِذ ٱْسَتْسَقاُه " چون دو ساکن بھ ھم رسیده اند ذال کسره گرفتھ است "ِإْذ" ظرفي است 
متعلق بھ چیزي کھ حذف شده  و در ظاھر کالم نیامده از قبیل : بھ یاد آور و امثال آن. ھنگامي کھ با استفاده از 

کلماتي نظیر"أذا"، "ِإْذ" و " لّمآ " بھ معني زمانیکھ، بھ روایت گذشتھ پرداختھ شود فعل مضارع را مي توان ماضي، 
معني نمود مانند : "ِإْذ َیْعُدوَن ِفي ٱلسَّْبِت ِإْذ َتْأِتیِھْم ِحیَتاُنُھْم"،"َفَلْم َیُک َینَفُعُھْم ِإیَماُنُھْم َلمَّا َرَأْوْا َبْأَسَنا " )

ِإذَا ـ32
زمانیکھ- ناگھان- بھ یکباره (مانند:َفِإَذا ُھم مُّْظِلُموَن :پس بھ ناگاه(بھ یکباره) در تاریکي قرار گرفتند "ِإَذا" ظرفي 

است متعلق بھ چیزي کھ حذف شده  و در ظاھر کالم نیامده از قبیل : بھ یاد آور و امثال آن. ھنگامي کھ با استفاده از 
کلماتي نظیر"أذا"، "ِإْذ" و " لّمآ " بھ معني زمانیکھ، بھ روایت گذشتھ پرداختھ شود فعل مضارع را مي توان ماضي، 

معني نمود مانند : "ِإْذ َیْعُدوَن ِفي ٱلسَّْبِت ِإْذ َتْأِتیِھْم ِحیَتاُنُھْم"،"َفَلْم َیُک َینَفُعُھْم ِإیَماُنُھْم َلمَّا َرَأْوْا َبْأَسَنا " )

دراین صورتِإذاً ـ33

اجازهِإذِْن ـ34

اجازه اشِإذِْنِه ـ35

اجازه منِإذِْني ـ36

ِإربِة ـ37
نیاز-حاجت(منظور از عبارت "َأِو ٱلتَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلي ٱْلِإْرَبِة ِمَن ٱلرَِّجاِل" در مورد موضوع معرفی محارم، کسانی کھ 

بھ دلیل تابعیتشان از اھل خانھ حضوری دائمی در خانھ دارند و ھمان تابعیت و پیروی آنھا سبب می شود شھوت و 
نظر سوئی نسبت بھ زنان آن خانھ نداشتھ باشند مثل خدمتکار و ھمچنین کودکی کھ بھ فرزندخواندگی گرفتھ شده و 

در آن خانھ رشد نموده است)
چشم بھ راھيِإرصاداً ـ38
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بنایي از سنگ نام شھري از قوم عاد (ارم نام شھري براي قوم عاد بوده شھري آباد و بي نظیر و داراي قصرھاي بلند ِإرم ـ39
و ستونھاي کشیده و کھ آثارشان بھ کلي از بین رفتھ است)

حریر ضخیم وبّراقِإستبرٍق ـ40

از پیامبران الھي و فرزند حضرت ابراھیم (علي نبینا و علیھما السالم)ِإسحاق ـ41

ِإسراِئيلَ ـ42
لقب حضرت یعقوب پیامبر(کلمھ اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر (علي نبینا وعلیھ السالم) بوده است و او را بدین 

سبب اسرائیل نامیده بودند کھ سخت در راه خدا مجاھدت مي کرده و موفق و پیروز بھ آن بوده است. از سوي دیگر 
اھل کتاب ھم این کلمھ را بھ کسي اطالق مي کنند کھ مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند کھ یعقوب با خدا در 
محلي بنام فنیئیل کشتي گرفتھ و پشت خدا را بھ خاک رسانده . لذا او را اسرائیل نامیدند . البتھ این از سخناني است 

کھ قرآن آنرا تکذیب و عقل ھم آن را محال مي داند)
بھ طور نھاني - نھان کردنِإسراراً ـ43

نھان کردنشانِإسرارهم ـ44

بھ شکل اسراف-ھدر دادن (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام مي دھد)ِإسرافاً ـ45

زیاده روي ما (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام مي دھد)ِإسرافَنا ـ46

آیین اسالم-تسلیم کردنِإسلَام ـ47

اسالم شماِإسلَامکُم ـ48

اسالم آنانِإسلَاِمِهم ـ49

از پیامبران الھي و فرزند حضرت ابراھیم (علي نبینا و علیھما السالم)ِإسماِعيلَ ـ50

روشن کردنِإشراِق ـ51

صبحدمِإصباِح ـ52

تکلیف سنگین وطاقت فرساِإصراً ـ53

تکلیف سنگین وطاقت فرسایشانِإصرهم ـ54

بار تکلیف مرا - عھد مرا (عبارت"وَأَخْذُتْم َعَلىٰ َذاِلُکْم ِإْصِري "یعنی: بر آن موضوع عھد و پیمان مرا گرفتید؟)ِإصِري ـ55

اصالح-درست کردنِإصلَاح ـ56

اصالحش-درست کردنشِإصلَاِحها ـ57

غذا دادنِإطْعام ـ58

روگرداني (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در غیر اجسام نیز ِإعراضـ59
استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود برگردانید )

روگردانیشان (کلمھ عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام بھ کار مي رفتھ، سپس در غیر اجسام نیز ِإعراضهم ـ60
استعمال شده و معناي اعرض این است کھ عرض خود را نشان داد کنایھ از اینکھ روي خود برگردانید )

بادھاي غبار آلود-گردبادِإعصار ـ61

بھتان-دروغ-ھرچھ ازصورت صحیحش منحرف شدهِإفِْک ـ62
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بھتانشان-دروغشان (افک: ھرچھ ازصورت صحیحش منحرف شده مثل بھتان و دروغ)ِإفْکُهم ـ63

برپاداشتنِإقَام ـ64

اقامت شماِإقَامِتکُم ـ65

ارجمندي-صفاتي کھ واسطھ فیض اندِإکْراِم ـ66

مجبور کردن کسي بھ پذیرش چیزي کھ ازآن بدش مي آیدِإکْراه ـ67

اکراه آن زنانِإکْراِهِهن ـ68

آل یاسین -اھل بیت پیامبر (صلي اهللا علیھ وآلھ)(در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ "یس" یکي از اسماء ِإلْ ياِسني ـ69
رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) است و معنایش "یا ایھا السامع للوحي" (ھان اي شنواي وحي) است)

خویشاونديِإلاـ70

مگرِإلَّا ـ71

ِإلَّا تنِفرواْ ـ72
اگر با شتاب خارج نشوید- اگر کوچ نکنید( در اصل "إن ال تنفروا" بوده کھ ادغام شده است .از " نفر" بھ معناي 

کوچ کردن با شتاب (شبیھ گریختن)بھ سوي ھدفي است کھ مورد نظر باشد و اصل این کلمھ بھ معناي فزع (ترس و 
ھراس)بوده)

انحراف از حقِإلْحاٍد ـ73

اصرار ورزیدنِإلْحافاً ـ74

ـِٰه ـ75 بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده اش می گردندِإلَ

ـٰهک ـ76 ھ: بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده اش ِإلَ معبود تو (ِإَلـٰ
می گردند)

ـٰهکُم ـ77 ھ: بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده ِإلَ معبود تان (ِإَلـٰ
اش می گردند)

ھ: بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده اش ِإلَهناـ78 معبود ما (ِإَلـٰ
می گردند)

ـٰهه ـ79 ھ: بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده اش ِإلَ معبودش (ِإَلـٰ
می گردند)

ـٰهيِن ـ80 ھ: بي عیب و نقصي کھ ھمھ خوبیھا را داشتھ باشد پس عاشقش گردند و شایستھ پرستش است و بنده اش ِإلَ دومعبود (ِإَلـٰ
می گردند)

بھ سوي - بھ جھت - بھ (در عباراتی نظیر"َفَزاَدْتُھْم ِرْجسًا ِإَلىٰ ِرْجِسِھْم : پس آن پلیدیی بھ پلیدیشان می افزاید")ِإلَٰي ـ81

بھ سوي منِإلَي ـ82

ِإلْياس ـ83

نام یکي از پیامبران الھي (در قرآن کریم درباره ایشان آمده است کھ آن جناب مردمي را کھ بتي بھ نام بعل 
مي پرستیده اند، بھ سوي پرستش پروردگار متعال دعوت مي کرده، عده اي از آن مردم بھ وي ایمان آوردند و ایمان 

خود را خالص ھم کردند و بقیھ کھ اکثریت قوم بودند او را تکذیب نمودند و آن اکثریت براي عذاب احضار خواھند 
شد و در سوره انعام آیھ 85 در باره آن جناب ھمان مدحي را کرده کھ در باره عموم انبیا (علیھم السالم) کرده و در 

سوره مورد بحث عالوه بر آن او را از مؤمنین و محسنین خوانده و بھ او سالم فرستاده است روایات مربوط بھ 
ایشان غالبًا ضعیف و یا با آیات قرآن متناقضند)

بھ سوي توِإلَيک ـ84
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بھ سوي تو(مؤنث)ِإلَيِک ـ85

بھ سوي شماِإلَيکُم ـ86

بھ سوي شما دونفرِإلَيکُما ـ87

بھ سوي ماِإلَينا ـ88

بھ سوي اوِإلَيِه ـ89

بھ سوي او (مؤنث)ِإلَيها ـ90

بھ سوي آنھاِإلَيِهم ـ91

بھ سوي آنھا (مؤنث)ِإلَيِهن ـ92

ِإما ـ93

اگر- یا - چون (کلمھ إّما مرکب است از ان شرطیھ و ماي زائده و اگر این ما، زائده نبود جائز نبود کھ نون تاکید 
ثقیلھ در آخر فعل شرط در عباراتي نظیر"ِإمَّا َیْبُلَغنَّ " بیاید، اثر ماء زائده این است کھ چنین کاري را تجویز مي کند 
ھمچنین عبارت "ِإمَّا ُتِرَینِّي َما ُیوَعُدوَن (اگر آنچھ بھ آنان وعده داده شده را بھ من نشان دھی) ". از طرفي ترکیب 
دو"ِإمَّا " در عباراتي نظیر "ِإمَّا َأن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأن نَُّکوَن  َأوََّل َمْن َأْلَقيٰ "(یا تو [عصایت را] مي افکني یا ما نخستین 

کسي باشیم کھ [ابزار و وسایل جادویش را]مي افکند؟)و"ِإمَّا َشاِکرًا َوِإمَّا َکُفورًا"(یا سپاس گزار خواھد بود یا 
ناسپاس)معادل عبارت" یا این یا آن "در فارسي  است. در عبارت "َوِإمَّا ُنِرَینََّک َبْعَض ٱلَِّذي َنِعُدُھْم َأْو َنَتَوفََّینََّک َفِإَلْیَنا 

َمْرِجُعُھْم:" ترکیب "ِإمَّا" و "َأْو" معنی "چھ این و چھ آن" می دھد)
کنیزانتانِإماِئکُم ـ94

ِإماٍم ـ95

پیشوا-راه اصلي(در جملھ"ِإنَُّھَما َلِبِإَماٍم مُِّبیٍن "یعني منزلگاه قوم لوط و قوم ایکھ، ھر دو بر سر بزرگ راھي قرار 
داشت . مقصود از این راه، آن راھي است کھ مدینھ را بھ شام وصل مي کند. مراد از امام ھر طائفھ ھمان اشخاصي 

ھستند کھ مردم ھر طائفھ بھ آنھا اقتداء و در راه حق و یا باطل از آنھا پیروي مي کرده  اند ، وقرآن کریم ھر دو 
مقتدای خیر یا شّر را امام نامیده است و کسي را امام حق دانستھ کھ خداوند سبحان او را در ھر زماني براي ھدایت 

اھل آن زمان برگزیده است ، حال چھ اینکھ پیغمبر بوده باشد مانند ابراھیم و محمد صلوات اهللا علیھما و یا غیر 
پیغمبرضمن اینکھ بھ کتاب آسمانی کھ مبنای ھدایت واقع شده نیز در قرآن "امام" گفتھ می شود: "َوِمن َقْبِلِھ ِکَتاُب 

ُموَسىٰ ِإَمامًا َوَرْحَمًة " و ھمچنین بھ راه اصلی "ِإنَُّھَما َلِبِإَماٍم مُِّبیٍن". از طرفی با توجھ بھ عبارت "َلا َیَناُل َعْھِدي 
ٱلظَّاِلِمیَن" معلوم می شود مقام امامت ھمھ مردم مقامی است کھ خداوند متعال آن را جز بھ معصوم نمی دھد)

بھ جھت امامت و پیشواییِإماماًـ96

پیشوایشانِإماِمِهم ـ97

راه آشکار- شاھراه - کتابی کھ از جانب پروردگار بودنش آشکار است - امام و پیشوایی کھ تعیین او بھ امامت توسط ِإماٍم مِبٍني ـ98
پروردگار آشکار است

بسیارزشت وناپسند - مصیبت بزرگِإمراً ـ99

نگھ داشتن (امساک در اصل بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)ِإمساک ـ100

فقر-تنگدستي (کلمھ امالق بھ معناي افالس و نداشتن مال و ھزینھ زندگي است ، تملق ھم مشتق از ھمین ماده است)ِإمالٍَق ـ101

یقینًا - بي تردیدِإنَّ ـ102

اگر- حرف نفي (دراین صورت بعد از آن إّلا مي آید مثل"ِإْن ِھَي ِإلَّا ِفْتَنُتَک : این نیست مگر آزمایش تو") - محققًا ِإن ـ103
(در این مورد مخفف إنَّ مي باشد مانند "َوِإن َیَکاُد ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َلُیْزِلُقوَنَک ِبَأْبَصاِرِھْم َلمَّا َسِمُعوْا ٱلذِّْکَر ")
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اگر- حرف نفي (دراین صورت بعد از آن إّلا یا لّما مي آید)(درجملھ "ِإِن ٱْسَتَطْعُتْم  " چون دو ساکن بھ ھم رسیده اند ِإِن ـ104
نون کسره گرفتھ است)

یقینًا ماِإنا ـ105

مؤنثان-ماده ھا-دختران-تأثیر پذیرھا (اصل در معنی این کلمھ تأثیر پذیری است و جنس مؤنث را نیز چون تأثیر می 
پذیرد و باردار می شود، بھ این نام خوانده اند. اگر بت ھا و ھر معبود دیگر غیر از اهللا را اناث خوانده اند از این 
جھت است کھ آن بت ھا و معبودھا تاثر پذیر و منفعلند و خودشان فاعل و اثر بخش نیستند و ھیچ خواستھ اي از 

خواستھ ھاي پرستندگان خود را بر نمي آورند و در آیات دیگر قرآن کریم نیز ھمین معنا را براي اناث بودن بت ھا 
آورده و فرموده : ان الذین تدعون من دون اهللا لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا لھ و ان یسلبھم الذباب شیئا ال یستنقذوه منھ 
ضعف الطالب و المطلوب ما قدروا اهللا حق قدره ان اهللا لقوي عزیز و باز در جاي دیگر فرموده : و اتخذوا من دونھ 

الھة ال یخلقون شیئا و ھم یخلقون و ال یملکون ال نفسھم ضرا و ال نفعا و ال یملکون موتا و ال حیوة و ال نشورا.

نکتھ ظریفی کھ در انتخاب این کلمھ نھفتھ است اشاره بھ شایع ترین نوع شرک در میان بشر است و آن ماده و زن 
پرستی یا ھمان شھوت پرستی است بسیاری از خطاھا و لغزشھای مردان در طول تاریخ وقتی رخ داده کھ برای 

رسیدن بھ یک زن فرامین الھی را نادیده گرفتھ اند. البتھ دوست داشتن زن و ھمسر اگر تعارض و مخالفتی با فرامین 
الھی نداشتھ باشد، نھ تنھا پسندیده است، بلکھ در قرآن کریم بھ این رابطھ ی عاشقانھ میان زن وشوھر بسیار سفارش 

شده است)
ظرفشِإناه ـ107

ِإِجنيلَ ـ108

نام کتاب آسمانی حضرت عیسی علی نبینا و علیھ السالم. (انجیل کلمھ ای یونانی بھ معنی بشارت و آموزش جدید، 
است. انجیل کنونی بھ گواھی خوِد مسیحیان نوشتھ ی شاگردان آن حضرت است کھ سالھا بعد از ایشان نوشتھ شده 
است نھ آن کتابی کھ از سوی پروردگار نازل شده است. نسخھ ھای متعدد انجیل،کلیسا را بر آن داشت تا انجیلی را 
بھ عنوان انجیل اصلی (عھد جدید) معرفی کند کھ تر کیبی است از چھار انجیلی است کھ متی، مرقس،لوقا و یوحنا 
نوشتھ اند و بقیھ انجیلھا را فاقد اعتبار بداند.یکی از این انجیلھای ممنوع شده انجیلی است بھ نام برنابا کھ بیشترین 

ھماھنگی را با قرآن کریم دارد و در آن خدا یا پسر خدا بودن و مصلوب شدن حضرت عیسی، نفی شده است و شامل 
بشارتھای ظھور پیامبر آخر الزمان است و نام مقدس حضرت محّمد صلی اهللا علیھ و آلھ در آن 15 بار آمده است. و 

دلیل نامگذاری انجیل بھ معنی بشارت بر این کتاب نیز ھمین است)

انسان - آدمیزادِإنس ـ109

آدمیزاد - انسانِإنسانُ ـ110

بشريِإنِسياً ـ111

پدید آوردنيِإنشاًء ـ112

بخشیدن-بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگرانِإنفَاِق ـ113

یقینًا توِإنک ـ114

یقینًا تو(مؤنث)ِإنِک ـ115

یقینًا شماِإنکُم ـ116

فقط-این است وجزاین نیستِإنما ـ117

یقینًا ماِإننا ـ118

یقینًا بي تردید منِإنِني ـ119

ِإناثاً ـ106
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یقینًا او - بھ یقین حقیقت آن است کھ(در عبارتی نظیر "ِإنَُّھ َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّک: بھ یقین حقیقت آن است کھ امر ِإنه ـ120
پروردگارت آمد(دیگر حکم و فرمان الھی برای عذاب آنھا صادر شده)")

یقینًا او(مؤنث)ِإنها ـ121

یقینًا آنھاِإنهم ـ122

یقینًا آن دوِإنهما ـ123

یقینًا آنھا (مؤنث)ِإنهن ـ124

یقینًا منِإني ـ125

آريِإي ـ126

بازگشت آنانِإيابهمـ127

تو را - فقط تو(در جملھ " ِإیَّاَک َنْعُبُد " چون قبل از فعل آمده کلمھ فقط بھ معنی آن اضافھ شده است)ِإياک ـ128

فقط شما (در عبارت " َأَھـُٰؤَلاِء ِإیَّاُکْم َکاُنوْا َیْعُبُدوَن : آیا اینان فقط شما را می پرستیدند" چون قبل از فعل آمده کلمھ فقط ِإياکُم ـ129
بھ معنی آن اضافھ شده است)

ما را - فقط ما را(در عبارت " َما ُکنُتْم ِإیَّاَنا َتْعُبُدوَن  " چون قبل از فعل آمده کلمھ فقط بھ معنی آن اضافھ شده است)ِإيانا ـ130

او را - فقط اورا(در عبارت " ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن " چون قبل از فعل آمده کلمھ فقط بھ معنی آن اضافھ شده است)ِإياه ـ131

آنان راِإياهم ـ132

مرا - فقط من را (در جملھ " َوِإیَّاَي َفـٱْرَھُبوِن " چون قبل از فعل آمده کلمھ فقط بھ معنی آن اضافھ شده است)ِإياي ـ133

دادنِإيتاَء ـ134

الفت و ھمبستگي دادنِإيلَاِف ـ135

الفت و ھمبستگی دادنشانِإيلَاِفِهم ـ136

ِإمياِن ـ137

گرویدن-تسلیم توأم با اطمینان خاطر(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر 
چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 

عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي 
بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون 

شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ 
دستورات اوست)

ِإميانکُم ـ138
ایمان شما (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق 

گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد 
و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند 

: فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان 
ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)
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ِإميانه ـ139
ایمانش (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق 

گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد 
و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند 

: فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان 
ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)

ِإميانها ـ140
ایمانش (مؤنث) (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 

تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ 
باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي 

مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ 
زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)

ِإمياِنِهم ـ141
ایمانشان (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق 

گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد 
و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند 

: فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان 
ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)

ِإمياِنِهن ـ142
ایمانشان(مؤنث) (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 

تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ 
باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي 

مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ 
زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)
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ترجمھکلمهفهرست

آن را عوض کنمأُبدلَه ـ1

بھبود مي بخشم-ِشفا مي دھمأُبِرئ ـ2

منع شدند-محروم ماندند(محروم و ممنوعیت قھري نھ حکمي بھ عبارت دیگر این محرومیت نتیجھ عمل خودشان بود نھ أُبِسلُواْ ـ3
اینکھ این مجازات جدای از عملشان برای آنھا وضع شده)

برانگیختھ شوم (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)أُبعثُ ـ4

بھ شما مي رسانمأُبلِّغکُم ـ5

بیان کنمأُبين ـ6

بدرقھ شدندأُتِبعواْ ـ7

غرق در نعمت شدید (از ماده اتراف است، کھ بھ معناي زیاده روي در لذت بردن از نعمتھا یا ھمان عیاشی و أُتِرفْتم ـ8
خوشگذرانی است)

آنان راغرق در عیاشی و خوشگذرانی نمود(از ماده اتراف است، کھ بھ معناي زیاده روي در لذت بردن از نعمتھا یا 
ھمان عیاشی و خوشگذرانی است. در مورد عبارت "َوٱتََّبَع ٱلَِّذیَن َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفیِھ َوَکاُنوْا ُمْجِرِمیَن: و کسانی کھ ظلم 

نمودند از چیزی پیروی کردند کھ آنان را در آن غرق در عیاشی و خوشگذرانی می نمود(عیاشی و خوشگذرانی در 
زمین  را شیوه زندگی خود قرار دادند) در حالی کھ آنان مجرمان بودند"، لذت بردن بسیار و خوشگذرانیشان از راه 

صحیح و درست نبوده بلکھ با گناه کردن لذت می بردند. یکی از اثرات عمل بھ کتابھای آسمانی از جملھ قرآن کریم و 
دستورات الھی عالوه بر سعادت اخروی لذت بردن بیشتر از زندگی دنیاست و چیزی کھ در این آیھ از آن نھی شده است 

"اتراف" بھ معنی زیاده روی در لذت بردن از نعمتھاست کھ قطعًا ھمراه با آلوده شدن بھ گناه نیز می باشد

مثًال با عمل بھ آیات قرآن کریم در امر ازدواج از جملھ انتخاب ھمسر شایستھ و توجھ بھ اینکھ در سوره مبارکھ روم آمده 
است کھ مھمترین خصوصیت ازدواج آرامش یافتن در کنار ھمسر است آن ھم در سایھ مودت و رحمتی کھ پروردگار 

بین زن و شوھر قرار داده، لذت انسان از زندگی بسیار بیشتر است از وقتی کھ با فساد و فحشاء و دست اندازی بھ 
ناموس دیگران، افسار گسیختھ و بھ دور از محبت و آرامش فقط بھ دنبال ارضای غریزه جنسی خود باشد)

تا تمام کنمأُِتم ـ10

بھ آنھا داده شدأُتواْ ـ11

آب شور متمایل بھ تلخي - آبي کھ شوریش زیاد باشدأُجاج ـ12

جواب داده شدندأُِجبتم ـ13

بھ تأخیر افتادهأُجلَت ـ14

أُجورکُم ـ15
مزدتان(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق بین اجر با 

اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي دنیایي استعمال 
مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل 

خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

أُجورهم ـ16
مزدشان(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود  و فرق بین اجر با 
اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در پاداشھایي دنیایي استعمال 

مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل 
خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

أُتِرفُواْ ـ9
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أُجورهن ـ17
مزد آن زنان - مھریھ ی آن زنان(کلمھ اجر بھ معناي جزایي است کھ در مقابل عملي قرار گیرد و عاید صاحب عمل 

شود  و فرق بین اجر با اجرت این است کھ : اجرت تنھا در پاداش ھاي دنیایي بھ کار مي رود ولي کلمھ اجر ھم در 
پاداشھایي دنیایي استعمال مي شود و ھم آخرتي. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  

استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و 
مضرت دارد)

جواب مي دھم -اجابت مي کنمأُِجيب ـ18

جواب داده شد-مستجاب شدأُِجيبت ـ19

تا بگویم (حدیث: در اصل ناپیدایي کھ پیدا شود)أُحِدثَ ـ20

ناچار شدیدأُحِصرتم ـ21

ناچار شدندأُحِصرواْ ـ22

أُحِصن ـ23
شوھر دار شدند (اصلش ازاحصان بھ معني منع است و قلعھ را ھم از این جھت حصن مي گویند چون از ورود اغیار 

منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر دار ھم از این جھت محصنة گفتھ مي شود چون شوھرش او را از تعرض دیگران 
حفظ مي کند.در مورد زنان در سھ مورد بھ كار مي رود :شوھردار بودن، آزادي و عفت داشتن)

حضور پیدا کرده ( در اصل "ُأْحِضَرْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)أُحِضرِت ـ24

محکم واستوار شدأُحِکمت ـ25

حالل شد (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)أُِحلَّ ـ26

حالل شد (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)أُِحلَّت ـ27

زنده مي کنمأُحِي ـ28

احاطھ شد - فرا گرفتأُِحيطَ ـ29

زنده مي کنمأُحِيـي ـ30

کھ با شما مخالفت کنم (در جملھ "َما ُأِریُد َأْن ُأَخاِلَفُکْم ِإَليٰ َما َأْنَھاُکْم َعْنُھ "نمي خواھمآنچھ را کھ شما را از آن باز مي دارم أُخاِلفَکُم ـ31
خودم مرتکب شوم)

خواھرأُخت ـ32

خواھر توأُختک ـ33

خواھرشأُخِتِه ـ34

مشابھش - مثل و مانندشأُخِتها ـ35

دوخواھرأَُختيِن ـ36

شکاف بزرگ زمینأُخدوِد ـ37

گرفتھ شدهأُِخذَ ـ38

گرفتھ شدندأُِخذُواْ ـ39

دیگر-بعديأُخر ـ40
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أُخراکُم ـ41

جمع دیگرتان- آخرتان (کلمھ اخري در جملھ "و الرسول یدعوکم في اخریکم"  مقابل اولي است  و صدا زدن رسول 
مسلمانان را ، آنھم از آخر آنھا مي فھماند کھ لشکر از پیرامون آن جناب متفرق شده بودند  و بدون اینکھ توجھ بھ این سو 

و آن سو کنند چھ اول و چھ آخر جمعیتشان راه فرار را پیش گرفتھ بودند و مي رفتند و رسول از پشت سر صداشان 
مي زده ، ولي آنان رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) را در بین مشرکین رھا کرده از ترس کشتھ شدن راه بیابان را 

پیش گرفتھ بودند. بھ زیبایی با این عبارت می فھماند کھ پیامبر و تعدادی اندک را در میان دشمنان رھا کرده بودند و از 
ھر سو راه بیابان را پیش گرفتھ و فرار می کردند)

آخرینشان- جمع دیگرتان(در جملھ "ُأْخَراُھْم ِلُأوَلاُھْم ": منظور پیروانشان می باشد چون پیشوایان ظلم و ستم و ضاللت و أُخراهم ـ42
گمراھی ابتدا وارد جھنم می شوند و از پی آنھا پیروانشان داخل می گردند)

بیرون مي آیمأُخرج ـ43

کھ خارج شومأُخرج ـ44

پدیدار شده - اخراج شدهأُخِرجتـ45

اخراج شدیدأُخِرجتم ـ46

اخراج شدیمأُخِرجنا ـ47

اخراج شدندأُخِرجواْ ـ48

دیگرأُخرٰي ـ49

مخفي شدهأُخِفي ـ50

أُخِفيها ـ51
پنھانش کنم ( َأَکاُد ُأْخِفیَھا : نزدیک است آن را مخفی کنم . در آیھ 15 سوره مبارکھ طھ بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ 

السالم منظور این است کھ : نزدیک است کھ وقت قیامت را از خودم ھم پنھان بدارم . کھ البتھ کنایھ از بسیار پنھان بودن 
آن دارد)

أُدِخلَ ـ52
داخل شد(در عبارت "َوُأْدِخَل ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت " چون جملھ با فعل شروع شده است بھ صورت مفرد 

آمده است ولی بھ صورت جمع ترجمھ می شود از طرفی چون بھ واقعیتی حتمی اشاره دارد از زمانی گذشتھ ساده 
استفاده کرده ولی بھ صورت مضارع و آینده ترجمھ می شود پس ترجمھ عبارت این گونھ می شود: "و کسانی کھ ایمان 

آوردند و ھمھ اعمال صالح را انجام دادند(نھ بھ صورت گزینشی)، در بھشتھایی داخل می شوند")

حتمًا شما را داخل مي کنمأُدِخلَنکُم ـ53

حتمًا آنان را داخل مي کنمأُدِخلَنهم ـ54

داخل شدند(در جملھ "ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوْا َفُأْدِخُلوْا "جزمش بھ دلیل جواب شرط بودنش مي باشد)أُدِخلُواْ ـ55

گوش(درعبارت"َیُقوُلوَن ُھَو ُأُذٌن : می گویند او گوش است" کنایھ از این است کھ مانند گوش مانع ورود ھیچ صدایی بھ أُذُنـ56
خود نمی شود و ھر عذر و بھانھ ای می آوریم می شنود و قبول می کند)

اجازه داده شدأُِذنَ ـ57

دو گوشش (در اصل "ُأُذَنْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)أُذُنيِه ـ58

أُرِسلَ ـ59
ارسال شده-فرستاده شده (نکتھ ظریفی در آوردن مقصود در جملھ ای با این ترکیب "ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِھ ُمْؤِمُنوَن: بھ یقین ما 

بھ آنچھ بھ آن فرستاده شده ایمان آورندگانیم" نھفتھ است و آن اینکھ اعتقاد بھ پیامبری صالح بھ تنھایی و بدون اعتقاد و 
عمل بھ آن پیامھا و فرامینی کھ آورده، فایده ای ندارد)

فرستاده شدمأُرِسلْت ـ60

فرستاده شدیدأُرِسلْتم ـ61
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فرستاده شدیمأُرِسلْنا ـ62

فرستاده شدندأُرِسلُواْ ـ63

واژگون و سرنگون شدند("ُأْرِکُسوْا ِفِیَھا": با سر در آن فرو افتادند)أُرِکسواْ ـ64

اورا مجبور مي کنم(رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ارھاق بھ معناي تکلیف کردن است)أُرِهقُه ـ65

مي خواھمأُِريد ـ66

خواستھ شدهأُِريد ـ67

نشانتان مي دھمأُِريکُم ـ68

نزدیک آورده شدأُزِلفَِت ـ69

حتمًا زینت مي دھمأُزينن ـ70

اسیرانأُسارٰي ـ71

شما زنان را رھا کنمأُسرحکُن ـ72

بنیان گذاشتھ شدهأُسس ـ73

کھ تسلیم باشمأُسِلم ـ74

نمونھ - الگوأُسوةٌ ـ75

أُشِربواْ ـ76
نوشانده شدند (از ماده "اشراب"بھ معناي نوشانیدن است در عبارت َ"ُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِھُم ٱْلِعْجَل " مراد از عجل محبت 

عجل است، کھ خود عجل در جاي محبت نشستھ، تا مبالغھ را برساند و بفھماند از طرفي محبت را بھ شربتي نوشیدني 
تشبیھ مي کند پس معناي عبارت مي شود عالقھ بھ گوسالھ در ظرف دلھایشان مانند شربتي گوارا ریختھ شد یا گوسالھ را 

در دلھاي آنھا جا دادند)

کھ شریک قائل شوم - کھ شرک بورزم(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در أُشِرک ـ77
این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شاھد مي گیرمأُشِهد ـ78

أُصلِّبنکُم ـ79
حتمًا شما را بھ دار مي آویزم(یکی از شیوه ھای اعدام در قدیم این گونھ بود کھ دست و پای فرد اعدامی را بھ تنھ درخت 
یا دوقطعھ چوب کھ بھ شکل عالمت جمع بھ ھم وصل شده بودند، می بستند یا میخ می کردند و آن قدر در این حالت می 

ماند تا جان دھد و گاه برای عبرت دیگران جنازه اش را نیز تا مدتھا پایین نمی آوردند)
اورا داخل کنمأُصِليِه ـ80

ریشھ ھایشأُصوِلها ـ81

میرسانمأُِصيبـ82

حتمًا گمراھشان مي کنمأُِضلَّنهم ـ83

آماده شدهأُِعدت ـ84

حتمًا عذابش مي کنمأُعذِّبنه ـ85

عذابش می کنمأُعذِّبهـ86
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عذابشان مي کنمأُعذِّبهم ـ87

عطایشان کنندأُعطُواْ ـ88

باز گردانیده شوندأُِعيدواْ ـ89

اوراپناه دادمأُِعيذُها ـ90

غرق شدندأُغِْرقُواْ ـ91

پوشانده شدأُغِْشيت ـ92

أُغِْوينهم ـ93
حتمًا گمراھشان مي کنم(غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا بر 

این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت است 
مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ معناي 

ارشاد است)
متنفرم - بدم مي آیدأُف ـ94

تا بریزم (در اصل  بھ معنی "فلز آب شده اي را در قالب بریز" و ھم ریشھ با "مفرغ" است در عبارت " َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا أُفِْرغْ ـ95
َصْبرًا" وجود ما بھ ظرف و قالبی تشبیھ شده کھ از پروردگارمان می خواھیم آن را لبریز از صبر کند)

خط فاصل بین زمین وآسمانأُفُِق ـ96

از حقیقت دور شدأُِفک ـ97

تقدیم وتسلیم مي کنم-وامي گذارمأُفَوض ـ98

داراي وقت معین شدأُقِّتت ـ99

أُقَطِّعن ـ100
حتمًا کامًال قطع مي کنم - حتمًا قطعھ قطعھ می کنم(اینکھ قطع را بھ صیغھ تفعیل آورده داللت بر زیادي آن قطع دارد و 

در ماجرای فرعون و ساحران دو معنی را می توان برداشت نمود یکی اینکھ فرعون تھدید نمود کھ دست و پاھایشان را 
از بیخ قطع می کند و دیگر اینکھ برای آزار بیشتر دست و پاھایشان را تکھ تکھ قطع می کند)

با اکراه وادار شدهأُکِْره ـ101

أُکَفِّرنَّ ـ102
حتمًا مي پوشانم (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ 
معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي 

تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)
خوردني - خوارکيأُکُِل ـ103

خوردني اشأُکُلُه ـ104

خوردني اشأُکُلَها ـ105

انداختھ شوندأُلْقُواْ ـ106

افتاده شده-نازل شدهأُلِْقي ـ107

ھزارانأُلُوف ـ108

أُم ـ109
مادر-اصل-مرکز(کلمھ ُأم بھ معني مادر است ولي منحصر بھ مادری کھ فرزند را زاییده نیست و بھ دیگران کھ 

شباھتھایي با مادر واقعي شخص، مثًال از جنبھ ي پرستاری، تربیت یا شیردادن دارند نیز اطالق مي گردد در مقابل کلمھ 
"والدة" کھ معموًال بھ بھ مادری کھ فرزند را زاییده، اطالق مي گردد. ھمچنین بھ اصل و مرکز چیزھای دیگر نیز "ُأم" 

: مادر آبادیھا، مرکز آبادیھا" کھ در آن، مکھ بھ عنوان مرکزیت عالم در نظر گرفتھ  می گویند مانند عبارت " ُأمَّ ٱْلُقَرىٰ
شده آن وقت ھر کسي در ھرجاي عالم باشد پیرامون مکھ بھ حساب مي آید)
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أُمةً ـ110

گروھي از مردم(گروھی از مردم کھ بواسطھ اشتراک در دین یا مکان و زمان گرد ھم آمده و قصد و ھدف مشترکي 
داشتھ باشند) - دین (در عبارت "بل قالوا انا وجدنا اباءنا علي امة و انا علي آثارھم مھتدون "کلمھ امت بھ معناي 

طریقھ اي است کھ مقصود آدمي باشد  چون ماده أم، یؤم بھ معناي قصد کردن است و مراد از امت در اینجا دین است) - 
مدتي نسبتًا طوالني (در عبارت "َوٱدََّکَر َبْعَد ُأمٍَّة"و"و لئن اخرنا عنھم العذاب الي امة معدودة ")(اصل در این کلمھ قصد 

کردن است لذا بھ گروھي از مردم اطالق مي شود کھ قصد و ھدف مشترکي داشتھ باشند یا طریقھ و دیني کھ مقصود 
باشد چون دین ھم بھ نوعی قصد و ھدف اصلی ھر گروه را مشخص می کند)

تا متاعي بھ شما بدھم-تا برخوردارتان کنمأُمتعکُن ـ111

برخوردارش مي کنمأُمتعه ـ112

أُمتکُم ـ113
اّمت شما - دین شما (اصل در این کلمھ قصد کردن است لذا بھ گروھي از مردم اطالق مي شود کھ قصد و ھدف 

مشترکي داشتھ باشند یا طریقھ و دیني کھ مقصود باشد چون دین ھم بھ نوعی قصد و ھدف اصلی ھر گروه را مشخص 
می کند)

امر شدمأُِمرت ـ114

امر شديأُِمرت ـ115

امر شدیمأُِمرنا ـ116

امر شدندأُِمرواْ ـ117

برآن باریده شدأُمِطرت ـ118

مادر تو(مؤنث)أُمِک ـ119

مادرتوأُمک ـ120

مھلت مي دھمأُمِلي ـ121

أُمم ـ122
امتھا (اصل درکلمھ اّمت قصد کردن است لذا بھ گروھي از مردم اطالق مي شود کھ قصد و ھدف مشترکي داشتھ باشند 

یا طریقھ و دیني کھ مقصود باشد. بھ استناد قرآن فقط شامل انسانھا نمی شود و سایر جنبندگان قصد و ھدف و تسبیح 
پروردگارشان دارای امتند:" َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي ٱْلَأْرِض َوَلا َطاِئٍر َیِطیُر ِبَجَناَحْیِھ ِإلَّا ُأَمٌم َأْمَثاُلُکم )

آرزویش - ھدفشأُمِنيِتِه ـ123

حتمًا آرزومندشان می کنمأُمنينهمـ124

امرھا-کارھاأُمور ـ125

مادرشأُمه ـ126

مرکزشأُمها ـ127

مادرانأُمهات ـ128

مادران شماأُمهاتکُم ـ129

مادرانشانأُمهاتهم ـ130

مادرمأُمي ـ131

أَُمي ـ132
درس نخوانده - مدرسھ نرفتھ (کلمھ  "اّمي" بھ معناي کسي است کھ قادر بر خواندن و نوشتن نباشد و از این جھت چنین 

کساني را "اّمي" خوانده اند ، کھ مھر و عاطفھ مادري باعث شده کھ او را از فرستادن بھ مدرسھ باز بدارد  و در نتیجھ از 
تعلیم و تربیت استاد محروم بماند  و تنھا مربي او ھمان مادرش باشد)
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مي میرانمأُِميتـ133

أُميونَ ـ134
درس نخوانده ھا (کلمھ  "اّمي" بھ معناي کسي است کھ قادر بر خواندن و نوشتن نباشد و از این جھت چنین کساني را 

"اّمي" خوانده اند ، کھ مھر و عاطفھ مادري باعث شده کھ او را از فرستادن بھ مدرسھ باز بدارد  و در نتیجھ از تعلیم و 
تربیت استاد محروم بماند  و تنھا مربي او ھمان مادرش باشد)

أُميني ـ135
درس نخوانده ھا (کلمھ  "اّمي" بھ معناي کسي است کھ قادر بر خواندن و نوشتن نباشد و از این جھت چنین کساني را 

"اّمي" خوانده اند ، کھ مھر و عاطفھ مادري باعث شده کھ او را از فرستادن بھ مدرسھ باز بدارد  و در نتیجھ از تعلیم و 
تربیت استاد محروم بماند  و تنھا مربي او ھمان مادرش باشد)

مادر آبادیھا - مرکز آبادیھا(بنا بھ رموده رسول اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم، منظور شھر مکھ است)أُم ٱلْقُرٰى ـ136

انسانھا-بشرھا-جمعیتی از انسانھا-جمعیتی از مردمأُناٍس ـ137

باخبرت مي کنمأُنبئُک ـ138

باخبرتان مي کنم - باخبرتان کنمأُنبئُکُم ـ139

زن - جنس مادهأُنثَٰي ـ140

دو مادهأُنثَييِن ـ141

تا ھشدارتان دھمأُنِذرکُم ـ142

ھشدارتان مي دھمأُنِذرکُم ـ143

ھشدارداده شدندأُنِذرواْ ـ144

نازل شدأُنِزلَ ـ145

نازل مي کنمأُنِزلُ ـ146

نازل شد(مؤنث)أُنِزلَِت ـ147

نازل شد(مؤنث)أُنِزلَت ـ148

بھ نکاح تو درآورم - بھ ازدواج تو در آورمأُنِکحک ـ149

باز میگردم - مرتبًا رجوع مي کنمأُِنيب ـ150

پوشیده وپنھان سازمأُواِري ـ151

بھ آنھا داده شدأُوتواْ ـ152

آن بھ آنھا داده شدأُوتوه ـ153

بھ اوداده شدأُوِتي ـ154

بھ توداده شدأُوِتيت ـ155

بھ شما داده شدأُوِتيتم ـ156

آن بھ من داده شدهأُوِتيته ـ157

حتمًا بھ من مي دھندأُوتين ـ158
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بھ ما داده شدأُوِتينا ـ159

أُوِحي ـ160

وحي شده (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  ازاین كلمھ در 
مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در فھم حیوان 

از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و 
ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و 

عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و 
رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

اذیت شدندأُوذُواْ ـ161

اذیت شدأُوِذي ـ162

اذیت شدیمأُوِذينا ـ163

أُوِرثْتموها ـ164
آن رابھ ارث بردید(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او 

بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَلـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ براي ھر 
انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ اھل 

بھشت مي دھند)

أُوِرثُواْ ـ165
بھ ارث بردند(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ 

دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَلـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ براي ھر انساني 
در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ اھل بھشت 

مي دھند)
تا وفا کنمأُوِف ـ166

وفا مي کنم-کامل مي دھمأُوِفي ـ167

ـِٰئک ـ168 آنھا(با تو ھستم، تو شاھد باش)أُولَ

ـِٰئکُم ـ169 آنھا(با شما ھستم، شما شاھد باشید)أُولَ

آنھاأُولَاِء ـ170

صاحبان(مؤنث)(ُأْوَلاُت ٱْلَأْحَماِل: زنان باردار)أُولَات ـ171

اولیشان (در جملھ "ُأْخَراُھْم ِلُأوَلاُھْم ": پیشوایانشان)أُولَاهم ـ172

اولین آن دوأُوالَهما ـ173

صاحبانأُولُواْ ـ174

أُولُواْ ٱلْأَرحامـ175
خویشاوندان(رحم در اصل بھ معناي محل نشو و نماي جنین در شکم مادران مي باشد  بعدھا در معناي قرابت و 

خویشاوندي استعمال شد، چون خویشاوندان ھمھ در اینکھ از یک رحم خارج شده اند مشترکند پس کلمھ رحم بھ معناي 
نزدیک و ارحام بھ معناي نزدیکان انسان نیز استفاده مي شود)

صاحبان چیزی ماندگار(خردمندان خیرخواھی کھ منشأ اصالحات ماندگار در جامعھ ھستند)أُولُواْ بِقيٍةـ176

اولأُولَٰي ـ177
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صاحبان امر (در روایتی کھ جابر بن عبد اهللا انصاري ، شخصی کھ ھم مورد تایید اھل سنت است و ھم شیعیان، از 
پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم نقل کرده بھ وضوح "اولی االمر" معرفی شده اند:" وقتي پروردگار عز و جل آیھ 

شریفھ : یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولي االمر منکم را بر پیامبر گرامیش محمد  صلي  اهللا  علیھ  و 
آلھ  و سّلم  نازل کرد ، من بھ آن جناب عرضھ داشتم : یا رسول اهللا، اهللا و رسولش را شناختیم ، اولي األمر کیست ؟ کھ 
پروردگار متعال اطاعت کردن از آنان را، ھم تراز اطاعت از تو قرار داده ؟ فرمود : "اي جابر آنان جانشینان منند  و 

امامان مسلمین بعد از منند ، کھ اولشان علي بن ابیطالب و سپس حسن و آنگاه حسین و بعد از او علي بن الحسین و آنگاه 
محمد بن علي است ، کھ در تورات معروف بھ باقر است  و تو بھ زودي او را درک خواھي کرد ، چون او را دیدار 
کردي، از طرف من سالمش برسان(این پیشگویی پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ بھ حقیقت پیوست و عمر جابر آن قدر 
طوالنی شد کھ امام باقر را مالقات نمود و سالم پیامبر را بھ او رساند) و سپس صادق جعفر بن محمد  و بعد از او 

موسي بن جعفر  و آنگاه علي بن موسي
و بعد از وي محمد بن علي و سپس علي بن محمد و آنگاه حسن بن علي و در آخر ، ھم نام من محمد است ، کھ ھم نامش 
نام من است و ھم کنیھ اش کنیھ من است او حجت اهللا است بر روي زمین  و بقیة اهللا و یادگار الھي است در بین بندگانش 
، او پسر حسن بن علي است  او است آن کسي کھ پروردگار متعال نام خودش را بھ دست او در سراسر جھان یعني ھمھ 
سرزمینھای مشرق و مغربش مي گستراند  و او است کھ از شیعیان و اولیایش غیبت مي کند غیبتي کھ بسیاري از آنان از 

اعتقاد بھ امامت او بر مي گردند و تنھا کسي بر اعتقاد بھ امامت او استوار مي ماند کھ پروردگار متعال دلش را براي 
ایمان آزموده باشد. جابر اضافھ مي کند عرضھ داشتم : یا رسول اهللا آیا در حال غیبتش سودي بھ حال شیعیانش خواھد 

داشت ؟ فرمود : آري بھ آن پروردگاری کھ مرا بھ نبوت مبعوث فرمود، شیعیانش بھ نور او روشن مي شوند و در غیبتش 
از والیت او بھره مي گیرند ، ھمان طور کھ مردم از خورشید بھره  مند مي شوند ھر چند کھ در پس ابرھا باشد. اي جابر 

این از اسرار نھفتھ الھی است از اسراري است کھ در خزینھ علم الھی پنھان است ، تو نیز آن را از غیر اھلش پنھان 
بدار  و جز نزد اھلش فاش مساز"")

ذبح شدهأُِهلَّ ـ180

ھالک شدندأُهِلکُواْ ـ181

أُوِلي ٱلْأَمِرـ179
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ترجمھکلمهفهرست

بھ - در- در جمِع - در مورد - در رابطھ با -  با - بھ کمک( مثًال در عبارت "َفَوَسْطَن ِبِھ َجْمعًا "معني "در" مي 
دھد :و در آن (وقت) در میان جمعي (از دشمن) قرار گرفتند یا عبارت"َلْیَس ِبي َضَلاَلٌة " بھ معنی :  در من 

کوچکترین گمراھی نیست ھمچنین در عبارت "َوَما َنْحُن َلَک ِبُمْؤِمِنیَن: و ما برای تو در مؤمنان نیستیم(ما جزء 
کسانی کھ پیامبر بودن تو را باور می کنند نیستیم)". در عبارت "َیَتَربَُّص ِبُکُم ٱلدََّواِئَر: در مورد شما انتظار 

پیشامدھای بد را می کشند" معنی "در مورد" می دھد. در عبارتھایی شبیھ "ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِھم مُّوَسىٰ ِبَئاَیاِتنا: سپس 
بعد از آنھا موسی را با آیاتمان برانگیختیم" معنی "با" می دھد. در عباراتی نظیر "َوَما َتْوِفیِقي ِإلَّا ِبـٱللَِّھ: موفق شدن 
من نیست مگر بھ کمک اهللا" و "ِبْسِم ٱللَِّھ ٱلرَّْحَمـِٰن ٱلرَِّحیِم: بھ کمک نام اهللا کھ با ھمگان، ھمیشھ و بي اندازه مھربان 
است، شروع مي کنم" معنی "بھ یاری" می دھد)- گاھی "ِبـ" مانند "را" بعد از مفعول در فارسی ترجمھ می شود 

مثل : َوِإن ُیِرْدَک ِبَخْیٍر : و اگر برای تو خیری "را" بخواھد)
َذا ٱْلُقْرَءاَن: ما بر تو بھترین قصھ ھا را  بھ واسطھ آن کھ(مانند "َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَک َأْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْیَنا ِإَلْیَک َھـٰ

حکایت می کنیم بھ واسطھ آن کھ بھ سوی تو این قرآن را وحی نمودیم ")
برای - بھ جھت(مانند "َوِإْذ َفَرْقَنا ِبُکُم ٱْلَبْحَر: و زماني کھ دریا را براي شما شکافتیم"، "َوٱْلُفْلِک ٱلَِّتي َتْجِري ِفي 

ٱْلَبْحِر ِبَما َینَفُع ٱلنَّاَس: و کشتی ھایي کھ در ھمھ ي دریاھا بھ جھت آنچھ بھ مردم سود می رساند، روانند")
گاھی نیز زائد بوده و آھنگ کالم را زیباتر می کند(مانند عباراتی نظیر"َوَأنَّ ٱللََّھ َلْیَس ِبَظلَّاٍم لِّْلَعِبید: و اینکھ اهللا 
بسیار ستمکار برای بندگان نیست" و "َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشیٍد: و کار فرعون بسیاررشد و ھدایت یافتھ، نبود")

نسبت بھ(مانند عبارت "َوٱللَُّھ َعِلیٌم ِبـٱلظَّاِلمیَن: و اهللا نسبت بھ ظالمان ھمواره و بسیار داناست")
در برابر(مانند : "ٱلشَّْھُر ٱْلَحَراُم ِبـٱلشَّْھِر ٱْلَحَراِم: ماه حرام در برابر ماه حرام است(اگر در ماه حرام با شما 

جنگیدند، شما ھم با آنان بجنگید) ")
در اثر آن(مانند: " َأْو ِبِھ َأًذى مِّن رَّْأِسِھ: یا در اثر آن(تأخیر در سر تراشیدن تا ھنگام قرباني)، باعث ناراحتي و 

اذیتي در سرش مي شد")
چاهِبئٍْر ـ2

بد - چھ بد (فعل ذّم و مخالف ِنعمَ  ، فعل ماضی و جامد است و تنھا حالت ماضی دارد،ذّم: توبیخ و مذمتي است کھ ِبئْس ـ3
متوجھ انسان در برابر عھدشکني  اش مي شود)

بد چیزي است- چھ بد است(ِبْئَس: فعل ذّم و مخالف ِنعمَ  ، فعل ماضی و جامد است و تنھا حالت ماضی دارد،ذّم: ِبئْسما ـ4
توبیخ و مذمتي است کھ متوجھ انسان در برابر عھدشکني اش مي شود)

ھمیشھ و بی اندازه بدبِئيٍسـ5

برگشت - سزاوار شدباَء ـ6

برگشتند - سزاوار شدندباُءواْ ـ7

باِئس ـ8
بدحال - بینوا (کلمھ مسکین بھ معناي کسي است کھ از فقیر بدحال تر باشد بھ عبارت دیگر فقیر با برطرف شدن 
نیازش دیگر فقیر نیست و چھ بسا غني شود بھ عبارت دیگرھنوز کارد بھ استخوانش نرسیده کھ دست بھ سوي 

مردم دراز کند ولي مسكین كسي است كھ حتي اگر نیازش را بر طرف كنند باز ھم  طولي نمي كشد كھ محتاج مي 
شود یا در ھمان دم ازجھت دیگر محتاج است و بائس از ھر دو بد حال تر است  در حدیثی از امام صادق علیھ 

السالم آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب کمک می نماید)
دربابـ9

باِبلَـ10
بابل ( این کلمھ بھ زبان اکدی مخفف "باب ایلی" و بھ معنی دروازه ی خداست و نام شھری باستانی در بین النھرین 

کھ در حوضھ رود فرات قرار داشتھ است، می باشد. بقایای این شھر در کشور عراق، 88 کیلومتری بغداد و 
نزدیک شھر حلھ قرار دارد)

ھالک کننده از فرط غصھباِخع ـ11

بادیھ نشین - صحرا گرد - مسافرباِد ـ12

ِبـ  ـ1

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



بادیھ نشینھا - صحراگردھابادونَ ـ13

باِدي ٱلرأِْي ـ14

رأی اّول- در ھمان نگاه اّول- آنان کھ بدون تفکر نظر مي دھند - رأی ابتدایی و با یک نظر (در جملھ"َوَما َنَراَک 
ٱتََّبَعَک ِإلَّا ٱلَِّذیَن ُھْم َأَراِذُلَنا َباِدَي ٱلرَّْأِي "در معنای بادي الرأي دو احتمال ھست : احتمال اول اینکھ قید باشد براي 
جملھ ھم أراذلنا، کھ در این صورت معناي دو جملھ چنین مي شود : ما بھ جز افراد پستي کھ رذالتشان در ظاھر 

نظر یا در اول نظر پیدا است نمي بینیم کسي تو را پیروي کرده باشد .احتمال دوم اینکھ قید باشد براي جملھ اتبعک 
کھ در این صورت معناي جملھ چنین مي شود : پیروي کساني کھ تو را در ظاھر رأي یا در اولین برخورد پیروي 
کردند، بدون اینکھ در کار خود تعمق و تفکري کرده باشند بوده است کھ اگر دعوت تو را مورد بررسي قرار داده 

بودند ھرگز پیرویت نمي کردند)
پدید آورنده اي کھ اشیائي را کھ پدید آورده از یکدیگر ممتازند - نوساز- پدید آورندهباِرئ ـ15

پدید آورنده تان (َباِرئ : پدید آورنده اي کھ اشیائي را کھ پدید آورده از یکدیگر ممتازند)باِرِئکُم ـ16

خنک - سردباِرد ـ17

آشکارباِرزةً ـ18

آشکارھاباِرزونَ ـ19

برکت دادیم - خیر فراوان دادیمبارکْنا ـ20

طلوع کننده (از بزوغ بھ معناي طلوع است)باِزغاً ـ21

طلوع کننده (از بزوغ بھ معناي طلوع است)باِزغَةًـ22

عبوس و غمگین - چھره درھم کشیدهباِسرةٌ ـ23

پھن کننده - گسترنده - دراز کنندهباِسِط ـ24

باِسطُواْ أَيِديِهم ـ25
دست گشوده ھا (بسط ید در یک شخص توانگر بھ معناي بذل و بخشش مال و احسان بھ مستحقین است و بسط ید 

در یک زمامدار قدرت بر اداره امور مملکت است بدون اینکھ مزاحمي در کارش باشد و بسط ید در یک مامور و 
مجري دستور دولت در باره یک مجرم بھ معناي زدن و بستن و شکنجھ کردن آن مجرم است . 

بنا بر این، بسط ید مالئکھ در عبارت "ٱْلَمَلاِئَکُة َباِسُطوْا َأْیِدیِھْم "بھ معناي شروع بھ عذاب گناھکاران و ستمگران 
است)

مرتفع ھا- باال رفتھ ھاباِسقَاٍت ـ26

با آن زنان آمیزش کنیدباِشروهن ـ27

باطل - ناحقباِطِل ـ28

درون - باطنباِطن ـ29

باطنی - نھانی (صفتی است کھ بھ دلیل تبعیت از موصوفش مؤنث آمده است)باِطنةًـ30

درونشباِطنه ـ31

دوري و فاصلھ اندازباِعد ـ32
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باٍغ ـ33
متجاوز- افراط کار- از حد گذرنده - ستمگر(باغي)(در عبارت "َفَمِن ٱْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد "یعني کسي کھ ناچار 
شد از آن (مردار، خون، گوشت خوک و آنچھ ذبح شرعی نشده) بخورد، بھ شرطي کھ نھ از حد گذراننده باشد و نھ 
بازگشت کننده. بھ عبارت دیگر فقط بھ اندازه ای بخورد کھ نمیرد نھ یک شکم سیر یا پس از آن کھ از مرگ نجات 
پیدا کرد دوباره بھ خوردن آن بازگشت و رجوع نکند یا عمدًا کاری نکند کھ دوباره مجبور شود برای حفظ جانش 

این  چیزھای حرام را بخورد)
باقي -ماندگارباٍق ـ34

ماندگارھاباِقيات ـ35

پایدارھا - ماندگارھاباِقيات ـ36

باقي - ماندگار-پایدارباِقيةً ـ37

باقي ماندگانباِقنيـ38

حالت - وضعیت -قصھبالُ ـ39

رسیده - رساباِلغَ ـ40

باِلغةٌـ41
رسا (صفتی است کھ بھ دلیل تبعیت از موصوفش مؤنث آمده است. امام صادق  علیھ  السالم  در مورد عبارت "فللھ 
الحجة البالغة" فرمودند: "پروردگار تعالي روز قیامت بھ ھر یک از بندگان خود مي فرماید: "بنده من، بگو ببینم در 
دنیا عالم بودي یا جاھل؟" اگر بگوید عالم بودم مي پرسد: "پس چرا بھ علم خود عمل نکردي" و اگر بگوید:"جاھل 
بودم"، مي فرماید: "چرا علم نیاموختي تا بدان عمل کني ؟ "این است حجت بالغھ(حرف حسابی کھ جواب ندارد)))

رسیده ھا بھ آن (در اصل "بالغون" بوده کھ چون مضاف شده نون جمعش حذف گردیده است)باِلغوه ـ42

رسیده بھ آنباِلِغِهـ43

رسیده ھا بھ آن(در اصل "بالغین" بوده کھ چون مضاف شده نون جمعش حذف گردیده است)باِلِغيِه ـ44

وضعیتشان - حالشانبالَهم ـ45

با یکدیگر معاملھ انجام داده ایدبايعتم ـ46

باِيعهن ـ47

با آن زنان بیعت کن (وقتي مي گویند با کسي بیعت کرد یعني عھد کرد کھ تا حد توانش از او اطاعت کند و این کلمھ 
از ماده بیع (بھ معني دادن کاال و گرفتن بھاي آن است) و چون رسم عرب  و ھمچنین در ایران این بود کھ وقتي 

مي خواستند معاملھ را قطعي کنند، بھ یکدیگر دست مي دادند و گویا با این عمل مسالھ نقل و انتقال را نشان مي دادند 
چون نتیجھ نقل و انتقال کھ ھمان تصرف است بیشتر بھ دست ارتباط دارد لذا دست بھ دست یکدیگر مي زدند و بھ 
ھمین جھت دست زدن بھ دست دیگري در ھنگام بذل اطاعت را مبایعھ و بیعت مي خواندند و حقیقت معنایش این 
بود کھ بیعت کننده دست خود را بھ بیعت شونده مي بخشید و بھ بیعت شونده مي گفت : این دست من مال تو است 

وھر کاري مي خواھي با آن انجام بده)
شدت - سختي -صالبت- شدت وسختي جنگ -سختگیري وعذاببأِْس ـ48

شدت - فقربأْساُء ـ49

شدت و سختي جنگتانبأِْسکُم ـ50

سختگیري و عذاب مابأْسنا ـ51

سختگیري و عذابشبأْسه ـ52
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شدت و سختي جنگشان -دالوریشانبأْسهم ـ53

بھ این دلیل کھ - بھ دلیل اینکھِبأَنَّـ54

بھ این دلیل کھ آنانِبأَنهمـ55

بھ اینکھِبأَنْـ56

بھ این کھ ماِبأَناـ57

بھ این (دلیل) کھ شما (حرف میم آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)ِبأَنكُمـ58

بھ این (دلیل) کھ ماِبأَنناـ59

بھ این (دلیل) کھ آن (در عبارت " َذ ِٰلَک ِبَأنَُّھ َکاَنت تَّْأِتیِھْم ُرُسُلُھم ِبـٱْلَبیَِّناِت:آن (عقوبت و عذاب درد ناک)بھ سبب آن ِبأَنه ـ60
است کھ  پیامبرانشان ھمواره دالیل روشن برایشان آوردند ...")

بثَّ ـ61
پخش کرد - گسترد - پراکند-منتشر کرد(از مصدر بث است کھ بھ معناي متفرق کردن و افشاندن است . و بث 

جنبندگان بھ معناي این است کھ خداي تعالي آنھا را در زمین منتشر و متفرق کرده، ھمچنان کھ در جاي دیگر در 
باره خلقت انسان فرموده : ثم اذا أنتم بشر تنشرون)

بثِّي ـ62
اندوه شدیدم (َبّث: اندوه شدیدي کھ قابل کتمان نباشد و فاش وپراکنده شود. از مصدر بث است کھ بھ معناي متفرق 
کردن و افشاندن است . و بث جنبندگان بھ معناي این است کھ خداي تعالي آنھا را در زمین منتشر و متفرق کرده، 

ھمچنان کھ در جاي دیگر در باره خلقت انسان فرموده : ثم اذا أنتم بشر تنشرون)
دریاھاِبحار ـ63

دریابحِر ـ64

دودریابحراِن ـ65

دو دریابحريِن ـ66

ِبحمِدِهـ67
بھ کمک حمد و ستایش او (حمد و ستایش پروردگار با جملھ " الحمد هللا" معادل است و این جملھ نیز بھ این معني 
است کھ از ھر خوبي تعریف کنند در واقع پروردگار را ستوده اند چون خوبیھاي ھمگان از اوست. در عباراتي 

نظیر "َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّک: با کمک حمد پروردگارت او را تسبیح بگو " منظور از "تسبیح گفتن بھ کمک حمد" این 
است کھ بوسیلھ ستودن پروردگارت او را از عیب و نقص داشتن، دور بداني مثًال بگویي او نھ نتھا ناتوان نیست 

بلکھ تواناي بي نھایت است)

بِحريٍة ـ68

ماده شتري بوده کھ پنج شکم زائیده باشد (بحیره ماده شتري بوده کھ پنج شکم زائیده باشد  و شکم پنجم آن نر باشد 
و چون رسم چنین بوده کھ گوشھاي این بچھ شتر را پاره کرده و شکاف فراخي بھ آن مي  دادند از این جھت آن را 

بحیره مي  نامیدند و نیز رسمشان این بوده کھ بر پشت آن سوار نمي شدند و آنرا نمي  کشتند  و از باب احترام از 
ھیچ آب و علفي منعش نمي  نمودند و پیادگان ھر چھ ھم خستھ مي شدند بر پشت آن سوار نمي شدند. بھ نقلی دیگر 
شکم پنجمش اگر نر بود آنرا مي کشتند و ھمگي از مرد و زن از گوشتش مي خوردند  و اگر ماده بود گوشش را 
مي شکافتند و این ھمان بحیره است  و اگر ھم آن را مي کشتند مو و کرک آنرا از پوستش نمي کندند و در ھنگام 

کشتن ھم اسم خداي را بر آن نمي  بردند و بار بر پشتش نمي بستند چشیدن شیر آن و ھمچنین سایر فوائدش را بر 
زنان حرام شمرده، خصوص مردان مي دانستند ولي خوردن گوشت آن را براي مرد و زن حالل می دانستند و بھ 
نقلی دیگر بحیره ماده شتري است کھ از سائبھ متولد شده است.بھ احتمال قوي این اختالف اقوال ناشي از اختالف 

در سلیقھ  ھاي اقوام و قبائل مختلف بوده  و ھمھ این معاني صحیح باشد)

کم و ناچیز(بخس بھ معناي نقص در وزن و اندازه  گیري است و بھ معناي کم گذاشتن و حیف و میل کردن مال بخسـ69
مردم است. ثمن بخس بھ معناي بھایي است کھ از قیمت اصلي و واقعي ، ناقص و کمتر باشد)

بخل ورزید (کلمھ بخل در مقابل کلمھ اعطاء ( دادن) و بھ معناي ندادن است)بِخلَـ70
www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم

https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



بخل - ندادن (کلمھ بخل در مقابل کلمھ اعطاء ( دادن) و بھ معناي ندادن است)بخِلـ71

بخل ورزیدند (کلمھ بخل در مقابل کلمھ اعطاء ( دادن) و بھ معناي ندادن است)بِخلُواْ ـ72

با شما آغاز کردندبدؤوکُم ـ73

ظاھر شد (فعل ماضي از مصدر بداء و بدو است)بدا ـ74

عجلھ - شتابِبداراً ـ75

شروع کرد - آغاز نمودبدأَ ـ76

شما را آغاز کرد-شما را آفریدبدأَکُم ـ77

آغاز کردیم-آفریدیمبدأْناـ78

پدیدار شدبدت ـ79

پدیدار شد (در اصل "َبَدْت" بوده کھ آخر آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد، حرکت گرفتھ بدِتـ80
است)

بدر - جنگ بدر ( بدر: نام سرزمینی کھ جنگ بدر در آن اتفاق افتاد)بدٍرـ81

نوظھور- استثنایيِبدعاً ـ82

تبدیل کرد-عوض کردبدلَ ـ83

عوض -بدلبدلًاـ84

تبدیل کردیم-عوض کردیمبدلْنا ـ85

آنان را تبدیل کردیم -آنان را عوض کردیمبدلْناهم ـ86

تبدیل کردند-عوض کردندبدلُواْ ـ87

آن را تبدیل کرد -آن را عوض کردبدلَه ـ88

آن را تبدیل کن -آن را عوض کنبدلْه ـ89

شتر قربانيبدنَ ـ90

بدن توبدِنکـ91

بادیھ - صحرا (در اصل بھ معني ظھور است و چون در صحرا مانع براي دید کم است بھ آن نیز اطالق مي گردد)بدِو ـ92

آنکھ بدون الگو ونمونھ چیزي را خلق مي کند-پدید آورندهبِديع ـ93

ِبر ـ94
نیکي -باز بودن دست و پاي آدمي در کار خیر(کلمھ بر بھ معناي باز بودن دست و پاي آدمي در کار خیر مي باشد، 
دراصل با کلمھ "َبّر" بھ معناي خشکي یکي است و چون اولین تصوري کھ از خشکي ھا و بیابانھا بھ ذھن مي رسد، 

وسعت و فراخناي آن است . لذا کلمھ "ِبّر " را از آن گرفتند تا در مورد توسع در فعل خیر استعمال کنند . و 
منظوراز فعل خیر اعم از فعل قلب(از قبیل اعتقاد حق و نیت طاھره) و فعل بدن (از قبیل انفاق در راه خدا و سایر 

اعمال صالح)است)
خشکيبر ـ95
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بیزارانبرَءاؤاْ ـ96

ھمیشھ بیزار(کلمھ براء مصدر برء، یبرء است کھ صفت مشبھھ اش بري ء مي شود)براٌءـ97

بیزاري جستنبراَءةٌ ـ98

اورا تبرئھ کردبرأَه ـ99

تگرگ (این کلمھ در سوره مبارکھ نور آیھ شریفھ 43 آمده است در این آیھ از کوھھایی از یخ در آسمان یاد می کند 
کھ منشأ تگرگ ھستند تگرگ از ابرھای کومولونیمبوس بوجود می آید. این ابرھا از روی ھم انباشتھ شدن ابرھا و 

در نتیجھ رشد عمودی پیدا کردن آنھا تشکیل می گردند. بھ دلیل ضخامت زیاد ابر و اختالف درجھ حرارت بین باال 
و پایین آن، نیمھ باالیی این ابرھا از کریستالھای یخی و نیمھ پایین آنھا از قطره ھای ریز آب تشکیل یافتھ است.قبل 
از بروز تگرگ یک جریان چرخشی عمودِی ھوا، بین باال و پاییِن ابر برقرار می گردد و دانھ ھای ریز یخ با قرار 

گرفتن در این جریان با ھر بار دوران میان باال و پاییِن ابر، بزرگ و بزرگتر می شوند تا لحظھ ای کھ وزن آنھا 
بر نیروی دورانی درون ابر غلبھ کند و بھ صورت تگرگ بھ روی زمین سقوط کنند. ھرچھ تعداد دورانھا پیش از 

سقوط بیشتر باشد دانھ ھای تگرگ بزرگتری تشکیل می گردد(ممکن است تا شش سانتی متر نیز برسد)

بنابر این از نمای باال، ابرھای کومولونیمبوس ھنگام بارش تگرگ در اثر دوران میلیونھا قطعھ یخ در میان توده 
ابر، بسیار شبیھ کوھھای یخی می شوند.1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ ھنگام بارش تگرگ، 

جریانی دورانی از قطعات یخ در آسمان با نمایی شبیھ کوھھای یخی شکل می گیرد، اشاره شده است. آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

ُخنکبرداً ـ101

نیکوکارانبررٍة ـ102

بیرون رفت - بیرون شد - ظاھر شد - آشکار شد - براي مبارزه از لشکر خودي جداشد و رودرروي دشمن قرار برزـ103
گرفت(کلمھ برز فعل ماضي ازمصدر بروز، بھ معناي ظھور و بیرون شدن است)

آشکار شدبرزِت ـ104

عالم پس از مرگ وقبل از قیامت-فاصلھ ومرزبین دو چیزبرزخ ـ105

بیرون رفتند - بیرون شدند - ظاھر شدند - آشکار شدند - براي مبارزه از لشکر خودي جداشدند و رودرروي دشمن برزواْ ـ106
قرار گرفتند(کلمھ برزوا فعل ماضي ازمصدر بروز، بھ معناي ظھور و بیرون شدن است)

درخشش -برق(در سوره مبارکھ نور آیھ شریفھ 43 از کوھھایی از یخ در آسمان یاد می کند کھ منشأ تگرگ ھستند 
در ابرھای کومولونیمبوس کھ از روی ھم انباشتھ شدن چند ابر و در نتیجھ رشد عمودی پیدا کردن آنھا تشکیل می 

گردند. بھ دلیل ضخامت زیاد ابر و اختالف درجھ حرارت بین باال و پایین آن، نیمھ باالیی این ابرھا از کریستالھای 
یخی با بار مثبت و نیمھ پایین آنھا از قطره ھای ریز آب با بار منفی تشکیل یافتھ است. قبل از بروز تگرگ یک 

جریان چرخشی عمودِی ھوا، بین باال و پاییِن ابر برقرار می گردد و دانھ ھای ریز یخ با قرار گرفتن در این 
جریان با ھر بار دوران میان باال و پاییِن ابر، بزرگ و بزرگتر می شوند تا لحظھ ای کھ وزن آنھا بر نیروی 

دورانی درون ابر غلبھ کند و بھ صورت تگرگ یا باران بھ روی زمین سقوط کنند. ھرچھ تعداد دورانھا پیش از 
سقوط بیشتر باشد دانھ ھای تگرگ یا باران بزرگتری تشکیل می گردد از طرفی ھمین حرکت دورانی باعث 

اختالف پتانسیل شدید چندین میلیون ولتی الکتریکی بین باال و پایین ابر نیز می شود

برٍد

 قرب

ـ100

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



این اختالف پتانسیل شدید در نھایت موجب جرقھ عظیم الکتریکی بین باال و پایین ابر می گردد کھ بھ آن "برق" 
گفتھ می شود کھ بھ دلیل باالتر بودن سرعت نور از سرعت صوت، مشاھده آن زودتر از شنیدن صدای مھیب این 
تخلیھ الکتریکی یا ھمان "رعد" کھ در واقع صدای ناشی از گرم شدن شدید و ناگھانی مولکولھای ھوا در اطراف 
منطقھ آذرخش است، اتفاق می افتد. این تخلیھ عظیم الکتریکی حرارتی تا 5 برابر حرارت سطح خورشید، تولید 

می کند(28000 درجھ سانتی گراد). ھمچنین گاھی تخلیھ الکتریکی بین ابر و زمین رخ می دھد کھ بھ آن صاعقھ 
می گویند. صاعقھ و رعد و برق از آن جھت کھ نشانگر قدرت بی انتھای پروردگار می باشد خوف و ھراسی در 
دل بندگان ایجاد می کند کھ اثر سازنده اش بازداری از گناه و در نتیجھ سعادت و کمال خود انسان می باشد و از 

سوی دیگر امید بخش است با نزول باران و برف و تگرگ، ایجاد ُاُزن از اکسیژن موجود در ھوا و ترمیم الیھ 
محافظ ُاُزن اطراف جو زمین، کھ از حیات موجودات زمینی در برابر اشعھ مرگبار کیھانی محافظت می نماید و 

تولید رادیکالھای ھیدروکسیل کھ باعث پاکسازی سموم شیمیایی منتشر شده، در ھوا می گردند)

چشم خیره شدبِرق ٱلْبصر ـ108

درخشش-برقشبرِقِه ـ109

برکتھا-خیرھاي فراوانبرکَاٍت ـ110

برکتھایش-خیرھاي فراوانشبرکَاته ـ111

برجھا -بناھاي استوار وریشھ دار-صورتھاي فلکي (جمع  ُبرج بھ معناي آن بنائي است کھ در چھار گوشھ ي 
قلعھ ھا بنا مي کنند و بنیان آن را محکم مي کنند تا بتوانند در آن برجھا دشمن را دفع کنند و در اصل بھ معني ظھور 

است چون برج ھم از راه دور ظاھر می شود و تبرج بھ زینت یعني اظھار زینت  و ھمچنین بروج مشیدة یعني 
برجھاي سخت بنیان . مشیدة  از  تشیید  بھ معني رفع و بلندي است کھ اصل آن از " شید " کھ بھ معني  گچ است، 

مي باشد چون بھ وسیلھ گچ بناھا مرتفع و زینت داده مي شوند بروج مشیدة معنایش بناھاي محکم و بلندي است کھ 
در چھار کنج قلعھ ھا مي سازند تا افراد از شر دشمنان در آن پناھنده شوند از طرفی بروج یا ھمان برجھای دوازده 

گانھ شکلھایی خیالی بودند کھ از بھ ھم پیوستن ستاره ھا در صفحھ آسمان، بھ وجود می آمدند

در زمانھای قدیم بر اساس اینکھ خورشید ھنگام غروب در منطقھ کدام یک از این تصاویر غروب می کند 12 ماه 
سال را نامگذاری کرده بودند البتھ اکنون در اثر تغییر وضعیت مکانی زمین نسبت بھ این ستاره ھا ورود خورشید 
بھ این برجھا دیگردقیقًا با ماھھای سال انطباق ندارد:بره یا حمل٣٠ فروردین، گاو یا ثور٢۴ اردیبھشت، دوپیکریا 

جوزا، ١ تیر، خرچنگ یا سرطان٣٠ تیر، شیریا اسد٢٠ مرداد، خوشھ یا سنبلھ٢۶ شھریور، ترازویا میزان٩ آبان، 
کژدم یا عقرب٣ آذر، کمان یا قوس٢٧ آذر، بزغالھ یا جدی٣٠ دی،دول یا دلو٢٨ بھمن، ماھی یا حوت٢٢ اسفند. 
عالوه بر معنی ظاھری آیھ ی "َوٱلسََّماِء َذاِت ٱْلُبُروِج: سوگند بھ آسمان کھ محل بروج است" بنا بھ روایتی کھ ابن 
عباس از پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم نقل نموده است آسمان استعاره است برای وجود مقدس پیامبر و بروج 

بھ دوازده امام بعد از او اشاره دارند)

برهانٌ ـ113
دلیل -حّجت- روشن کننده(کلمھ برھان بھ معناي بیان دلیل است و این کلمھ مانند "ُرجحان" بر وزن فعالن و 

مصدراست و فعل بره یبره از آن مشتق مي شود کھ بھ معناي روشن شد و روشن مي شود، است و گاھی در معنی 
فاعلی استفاده مي شود ودر این حالت "روشن کننده" معنی می دھد و طبق آیھ شریفھ 174 از سوره مبارکھ نساء از 

اسامی و صفات قرآن کریم "برھان"می باشد چون موجھ ترین دلیل برای انجام ھر کاری در این دنیا این است کھ 
در قرآن کریم بھ انجام آن توصیھ شده باشد)

برهاناِن ـ114
دو دلیل - دو حّجت(کلمھ برھان بھ معناي بیان دلیل است و این کلمھ مانند "ُرجحان" بر وزن فعالن و مصدراست 

و فعل بره یبره از آن مشتق مي شود کھ بھ معناي روشن شد و روشن مي شود، است و گاھی در معنی فاعلی استفاده 
مي شود ودر این حالت "روشن کننده" معنی می دھد و طبق آیھ شریفھ 174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و 

صفات قرآن کریم "برھان"می باشد چون موجھ ترین دلیل برای انجام ھر کاری در این دنیا این است کھ در قرآن 
کریم بھ انجام آن توصیھ شده باشد)

بروٍج ـ112
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برهانکُم ـ115
دلیل شما-حّجت شما(کلمھ برھان بھ معناي بیان دلیل است و این کلمھ مانند "ُرجحان" بر وزن فعالن و مصدراست 

و فعل بره یبره از آن مشتق مي شود کھ بھ معناي روشن شد و روشن مي شود، است و گاھی در معنی فاعلی استفاده 
مي شود ودر این حالت "روشن کننده" معنی می دھد و طبق آیھ شریفھ 174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و 

صفات قرآن کریم "برھان"می باشد چون موجھ ترین دلیل برای انجام ھر کاری در این دنیا این است کھ در قرآن 
کریم بھ انجام آن توصیھ شده باشد)

بیزار- جدا از چیزي (درجملھ "َیْرِم ِبِھ َبِریئًا "یعني گناھي را بھ کسي کھ نسبتي با آن نداشتھ نسبت بدھد)بِريٌء ـ116

بیزارانبِريئُونَ ـ117

مخلوقاتبِريِة ـ118

کوبیده ونرم شده (مثل آرد)-کوبیده شدني نگفتنيبساً ـ119

گسترده و پھن شده - گستردني نگفتنيِبساطاً ـ120

کوبیده وخورد شد مثل آردبسِت ـ121

اظھار کراھت کرد - بي میلي و کراھتش را در چھره اش آشکار ساخت (مصدر بسور بھ معناي بي میلي و کراھت بسرـ122
نمایان از چھره است .عبارت "َعَبَس َوَبَسَر" یعني : چھره در ھم کشید و اظھار کراھت نمود)

گسترشبسِطـ123

گسترش داد-وسعت دادبسطَ ـ124

گسترشبسطَةً ـ125

دراز کنيبسطت ـ126

ِبسِم ـ127

بھ ناِم - با یاري جستن از اسِم ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده 
اند، مي گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان 

مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. 
پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می 

کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید.  آیھ مبارک 
"ِبْسِم ٱللَِّھ ٱلرَّْحَمـِٰن ٱلرَِّحیِم" یعنی : با یاری گرفتن از نام "اهللا" آغاز می کنم او کھ ھمھ خوبیھا را دارد و ھیچ بدی 

در او نیست و لذا عاشق و والھش می شوند و او را معبود خود قرار می دھند او کھ با ھمگان، بی اندازه و ھمیشھ 
مھربان است)

بشِرـ128
بشارت ده (در عبارت "َبشِِّر ٱْلُمَناِفِقیَن  "بھ دلیل رسیدن دو ساکن بھ ھم،حرف "را" کسره گرفتھ است. با استفاده از 
تعبیر "بشارت عذاب دادن" بھ کفار طعنھ و کنایھ می زند کھ دربرابر این ھمھ تالشی کھ برای نافرمانی پروردگار 

کردید بھ عجب چیز با ارزشی دست یافتید:"عذاب الیم")
بشر- انسان - آدمي - ظاھر پوست انسان (در عبارت "َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشِر "،جمع بشره)بشرـ129

بشارت داده شدبشر ـ130

نوید بخش - بشارت دھندهبشراً ـ131

بشارت باد برشما (حرکت حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)بشراکُم ـ132

بشارتم مي دھیدبشرتموِني ـ133

بھ تو بشارت دادیمبشرناک ـ134
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بھ او بشارت دادیمبشرناه ـ135

بھ او(مؤنث) بشارت دادیمبشرناها ـ136

بھ او بشارت دادندبشروه ـ137

بشارتش دهبشره ـ138

بشارتشان دهبشرهم ـ139

بشارتبشرٰىـ140

دو بشر- دو انسانبشريِن ـ141

بسیار و ھمیشھ بشارت دھندهبِشٍري ـ142

وسایل بینایي و بصیرت (بصیرت :رؤیت قلبي و ادراک باطني)بصاِئر ـ143

چشمبصرـ144

چشم - دیدهبصِر ـ145

دیدمبصرت ـ146

دید (مؤنث)بصرت ـ147

چشم توبصرک ـ148

چشمشبصِرِه ـ149

پیازشبصِلها ـ150

بِصريـ151
ھمیشھ و بی اندازه بینا(در عبارت "َیْأِت َبِصیرًا: تا بھ حالتی بینا بیاید" بھ این اشاره دارد کھ حضرت یوسف طاقت 

دیدن پدر را بھ صورت نابینا نداشت و پیراھن را زودتر فرستاد تا بوسیلھ آن چشمان پدر شفا پیدا کرده آنگاه نزد او 
بیاید. ھمچنین عبارت "َفـٱْرَتدَّ َبِصیرًا " یعنی "پس بھ بھ حالت بینا برگشت")

بِصريةٌـ152
ِذِه َسِبیِلي  داراي رؤیت قلبي و ادراک باطني یا بھ قول معروف منطق و دلیلی کھ دلنشین باشد( عبارت : "ُقْل َھـٰ

َأْدُعوْا ِإَلى ٱللَِّھ َعَلىٰ َبِصیَرٍة َأَنْا َوَمِن ٱتََّبَعِني : (ای پیامبر)بگو: "این راه من است: دعوت می کنم بھ سوی اهللا بر پایھ 
بصیرت من و کسی کھ از من پیروی می کند" یعنی این کھ با منطق و دلیل سخن گفتن، مخاطبم را جذب کنم و نھ 

با زور و اجبار ھم روش من پیامبر است و ھم ھر کسی کھ می خواھد در تبلیغ دین از شیوه من استفاده کند

سرمایھِبضاعةـ153

سرمایھ ماِبضاعتنا ـ154

سرمایھ آنھاِبضاعتهم ـ155

چندین - مقداري - پاره اي -عدد کمتر از ده (کلمھ بضع در اعداد، از سھ تا نھ را گویند)ِبضع ـ156

آسترھایش -باطنھا ودرونھا -جمع بطانھ (در عبارت "ُمتَِّکِئیَن َعَلىٰ ُفُرٍش َبَطاِئُنَھا ِمْن ِإْسَتْبَرٍق"وقتي فراش و بستری بطَاِئنها ـ157
آسترش از أبریشم باشد واضح است  کھ رویھ آن گرانبھاتر و ما فوق استبرق است)
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ِبطَانةً ـ158
ھمراز-دوست صمیمي-محرم راز- خویشاوند نزدیک (در اصل بھ معني آستر است و وجھ تشبیھش این است کھ 

آستر از خود لباس بھ بدن نزدیک تر است.چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطالع دارد و مي داند کھ آدمي 
در زیر لباس چھ پنھان کرده، "بطانھ" ھم ھمینطور است، از بیگانگان بھ آدمي نزدیکتر و بھ اسرار آدمي واقف تر 

است)
مستي و غرور-غفلت و سبک مغزي است در اثر سوء استفاده از نعمت الھيبطَراً ـ159

با غفلت و سبک مغزي از نعمت خدا را در جھت عصیانش استفاده کردندبِطرت ـ160

گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردنبطْشاً ـ161

گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردنبطْشةَ ـ162

سختي و خشم مي کنید (َبْطش: گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردن)بطَشتم ـ163

مؤاخذه سخت ما(َبْطش: گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردن)بطْشتنا ـ164

باطل و بیھوده گشتبطَلَ ـ165

پنھان شدبطَن ـ166

شکمشبطِْنِه ـ167

شکمم - درونمبطِْني ـ168

شکمھايبطُونـ169

شکمھایش (درجملھ مورد نظر:شکمھایشان)بطُوِنِه ـ170

شکمھایش (درجملھ مورد نظر:شکمھایشان)بطُوِنها ـ171

شکمھایشانبطُوِنِهم ـ172

برانگیخت- چیزي را بھ طرفي سوق داد (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثَ ـ173

برانگیختن- چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعِث ـ174

زیرو رو شد -باطنش ظاھر شدبعِثر ـ175

زیرو رو شد - باطنش ظاھر شد (مؤنث)بعِثرتـ176

برانگیختھ شدنتان - برپا داشتنتان (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثُکُم ـ177

ما را برانگیخت - ما را برپا داشت (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثَناـ178

برانگیختیم - برپا داشتیم (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثْنا ـ179

شما را برانگیختیم - شما را بر پا داشتیم (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثْناکُم ـ180

آنان را برانگیختیم - آنان را بر پا داشتیم (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثْناهم ـ181

اورا برانگیخت - او را بر پا داشت (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)بعثَه ـ182
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بعدبعدـ183

دوريبعداً ـ184

بعدتـ185
دور بود (در عبارت "َوَلـِکن َبُعَدْت َعَلْیِھُم ٱلشُّقَُّة : ولی بر ایشان مسافت دور بود"، "ُشقَّة" در اصل بھ معنی 

پرمشّقت و سختي است و از این نظر بھ مسافت "شقھ" گفتھ  اند کھ پیمودن آن مستلزم مشقت است. منظور راه 
طوالني و پرمشقت تا میدان نبرد تبوک مي باشد. استفاده از "علیھم: بر ایشان" این معنی را اضافھ می کند کھ این 

مسافت در نظر آنان طوالنی است و گرنھ اگر عاشق پروردگارشان بودند این راه برایشان طوالنی نبود)
دور شدبِعدت ـ186

بعد توبعِدک ـ187

بعد شمابعِدکُم ـ188

بعد اوبعِدِه ـ189

بعد او(مؤنث)بعِدها ـ190

بعدشانبعِدِهم ـ191

بعدشان(مؤنث)بعدهن ـ192

بعدمنبعدي ـ193

بعضيبعضـ194

بعضي از شمابعضکُم ـ195

بعضي ازمابعضنا ـ196

بعضي از آنبعضهـ197

بعضي از آن (مؤنث)بعضها ـ198

بعضي از آنھابعضهم ـ199

بعلًاـ200
بزرگترین ونیرومندترین یک مجموعھ-شوھر-زمین بلندتر از زمینھاي اطراف-بت بزرگ(کلمھ بعل بھ معناي 

شوھر و یا بھ عبارتي دیگر ھمسر زن است و معناي اصلي این کلمھ کسي است کھ قائم بھ امري بوده و در آن امر 
بي نیاز از غیر باشد، مثال بھ درخت خرمایي کھ بي نیاز از آبیاري با آب نھر و چشمھ است و بھ آب باران اکتفاء 
مي کند بعل مي گویند و نیز بھ صاحب، رب، ھمنشین و مربي بعل گویند، کلمھ بعلبک ھم،کھ امروز نام شھري در 

لبنان است، از ھمین باب است چون در قدیم ھیکل و معبد بعضي از بت ھا در آنجا قرار داشت)

بعِلها ـ201
شوھرش(کلمھ بعل بھ معناي شوھر و یا بھ عبارتي دیگر ھمسر زن است و معناي اصلي این کلمھ کسي است کھ 
قائم بھ امري بوده و در آن امر بي نیاز از غیر باشد، مثال بھ درخت خرمایي کھ بي نیاز از آبیاري با آب نھر و 
چشمھ است و بھ آب باران اکتفاء مي کند بعل مي گویند و نیز بھ صاحب، رب،ھمنشین و مربي بعل گویند، کلمھ 

بعلبک ھم،کھ امروز نام شھري در لبنان است، از ھمین باب است چون در قدیم ھیکل و معبد بعضي از بت ھا در 
آنجا قرار داشت)
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بعِلي ـ202
شوھرم(کلمھ بعل بھ معناي شوھر و یا بھ عبارتي دیگر ھمسر زن است و معناي اصلي این کلمھ کسي است کھ قائم 

بھ امري بوده و در آن امر بي نیاز از غیر باشد، مثال بھ درخت خرمایي کھ بي نیاز از آبیاري با آب نھر و چشمھ 
است و بھ آب باران اکتفاء مي کند بعل مي گویند و نیز بھ صاحب، رب، ھمنشین و مربي بعل گویند، کلمھ بعلبک 
ھم،کھ امروز نام شھري در لبنان است، از ھمین باب است چون در قدیم ھیکل و معبد بعضي از بت ھا در آنجا 

قرار داشت)
پشھبعوضةـ203

بعولَتهن ـ204
شوھرانشان(کلمھ بعل بھ معناي شوھر و یا بھ عبارتي دیگر ھمسر زن است و معناي اصلي این کلمھ کسي است کھ 

قائم بھ امري بوده و در آن امر بي نیاز از غیر باشد، مثال بھ درخت خرمایي کھ بي نیاز از آبیاري با آب نھر و 
چشمھ است و بھ آب باران اکتفاء مي کند بعل مي گویند و نیز بھ صاحب، رب، ھمنشین و مربي بعل گویند، کلمھ 

بعلبک ھم،کھ امروز نام شھري در لبنان است، از ھمین باب است چون در قدیم ھیکل و معبد بعضي از بت ھا در 
آنجا قرار داشت)

دوربِعيدـ205

شتر-بار شتربِعريـ206

زنا (مصدر باب مفاعلھ از بغی، بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)ِبغاِءـ207

استرھاِبغالَ ـ208

ستم کرد (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بغتـ209

ناگھان - ناگھانیبغتةً ـ210

بغضاَء ـ211
خشم دروني است کھ ممکن است با تجاوزات عملي ھم ھمراه باشد و یا نباشد- کینھ(در عبارت "َوَأْلَقْیَنا َبْیَنُھُم ٱْلَعَداَوَة 

َوٱْلَبْغَضاَء" منظور از عداوت ، خشم توأم با تجاوز عملي است  و منظور از بغضاء تنھا خشم دروني است کھ 
ممکن است با تجاوزات عملي ھم ھمراه باشد و یا نباشد)

سرکشی و ستم کردند (در مورد واقعیت حتمی : سرکشی و ستم می کنند، بغي : طلب کردن حق دیگران از راه بغواـ212
تعدي بر آنان)

ستم شد (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بِغيـ213

ستم کرد (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بغٰي ـ214

ستم -طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنانبغي ـ215

بدکار-زناکار (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بِغياً ـ216

ستمگري شما (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بغيکُم ـ217

ستمگري آنھا (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)بغِيِهمـ218

گاوبقَر ـ219

گاوھاي مادهبقَراٍت ـ220

گاو مادهبقَرةٌ ـ221

محلي از زمینبقْعِة ـ222

سبزیجاتشبقِْلها ـ223
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باقي ماندبِقي ـ224

بِقيةُ ـ225

باقیمانده - یادگار(منظور از عبارت "ُأْوُلوْا َبِقیٍَّة: صاحبان چیزی ماندگار"، خردمندان خیرخواھی ھستند کھ منشأ 
اصالحات ماندگار در جامعھ می باشند. در عبارت "َبِقیَُّة ٱللَِّھ َخْیٌر لَُّکْم ِإن ُکنُتم مُّْؤِمِنیَن: باقی مانده و یادگار الھی 

برای شما بھتر است اگر شما مؤمن باشید"، "َبِقیَُّة ٱللَّھ: باقی مانده و یادگار الھی"ھم بھ معنی ھر چیزی است کھ در 
کسب و بھ دست آوردنش، مراقب این بوده اید کھ نافرمانی پروردگار را نکنید و ھم بھ معنی آنچھ پروردگار 

خواستھ تا برای شما بماند کھ روایات ذیل بھ این معنای دوم اشاره دارند: از امام صادق علیھ السالم در پاسخ بھ این 
سؤال کھ چگونھ بھ امام زمان سالم کنند؟". فرمودند: "السََّلاُم َعَلْیَک َیا َبِقیََّة اهللا" سپس این آیھ را تالوت کردند: 

"َبِقیَُّة اهللا َخْیٌر َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنین". امام باقر علیھ السالم وقتی قائم ما ظھور کند بھ کعبھ تکیھ می کند و سیصد و 
سیزده نفر نیز، دور او جمع می شوند و اّولین سخنی کھ می گوید این آیھ است: "َبِقیَُّة اهللا َخْیٌر َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن 

سپس می گوید: "من، "بقّیة اهللا: باقی مانده و یادگار الھی" در روی زمینش ھستم")

بھ توِبک ـ226

بکَّةَ ـ227

مکھ - زمین مکھ - مسجدالحرام - محل طواف در مسجد الحرام (مراد از کلمھ بکھ زمین مکھ است و اگر آن را 
بکھ خوانده، براي این است کھ مردم در این سرزمین ازدحام مي کنند و چھ بسا گفتھ باشند کھ بکھ ھمان مکھ است . 

و بکھ خواندنش از باب تبدیل میم بھ با است بعضي دیگر گفتھ اند : بکھ غیر مکھ است . مکھ نام شھر است، ولي 
بکھ، نام حرم است بعضي دیگر گفتھ اند : نام مسجد الحرام است . و بعضي دیگر گفتھ اند محل طواف است.از امام 
صادق  علیھ السالم  روایت شده کھ فرمود : "کلمھ بکھ قطعھ زمیني است کھ کعبھ در آن واقع شده و کلمھ مکھ بھ 

معناي شھر مکھ است" و نیز فرمود: "اگر مکھ را بکھ گفتند ، براي این است کھ مردم در این محل بک مي کنند   
یعني ازدحام مي نمایند " از امام باقر  علیھ السالم  نیز روایت شده ، کھ فرمود : اگر مکھ را بکھ خواندند ، براي این 

بود کھ در آن زن و مرد مخلوط و درھمند ، مي بیني زني پیش رویت و زني دیگر طرف راستت  و زني طرف 
چپت مشغول نمازند و تو شانھ بھ شانھ زني نماز مي خواني و ھیچ عیبي ھم ندارد ، در حالي کھ این کار در سایر 

نقاط کراھت دارد)
سالم و دست نخوردهِبکْر ـ228

اول صبحبکْرةً ـ229

بھ شماِبکُمـ230

بھ شما (حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)ِبکُمـ231

اللھابکْم ـ232

گریانھا -جمع باکيبِکياً ـ233

بلکھبلْـ234

بلکھ (در عبارت "َبِل ٱدَّاَرَک "بھ دلیل رسیدن دو ساکن بھ ھم حرف الم کسره گرفتھ است)بِل ـ235

آزمایش و امتحان - شناسایي و کشف نھاني ھابلَاٌء ـ236

شھرھاِبلَاِد ـ237

تبلیغ - رساندن - رساندن بھ حّدی کھ کافی باشد - کفایت(کافي بودن)بلَاغُ ـ238

سرزمین - شھربلٍَد ـ239

مکان - سرزمینبلْدِة ـ240
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برسان -تبلیغ کنبلِّغْ ـ241

بلَغَ ـ242

رسید( در عباراتی نظیر "َلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه: وقتی بھ قوا و نیروھایش رسید" اشاره بھ یک محدوده سنی از ھجده سالگی 
تا چھل سالگی دارد کھ قوا و تواناییھای انسان بھ کمال و حد اکثر خود می رسد، در قرآن کریم وقتی این جملھ 

درباره حضرت یوسف گفتھ می شود، از آنجایی کھ جملھ ھیچ قید محدود کننده ای ندارد ھمان ابتدای این محدوده 
: و ھنگامی کھ بھ قوا  سنی یعنی ھجده سالگی ایشان منظور است و ھنگامی کھ در عبارت "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َوٱْسَتَوىٰ

و نیروھایش رسید و استقرار یافت" این جملھ در مورد حضرت موسی بھ کار می رود از کلمھ "ٱْسَتَوىٰ" معلوم 
می گردد کھ منظور اواسط این محدوده یعنی سی سالگی است و در عبارت "َحتَّىٰ ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعیَن َسَنًة: تا 

اینکھ بھ قوا و نیروھایش رسید و بھ چھل سال رسید" مستقیمًا بھ انتھای آن محدوده یعنی چھل سالگی اشاره می 
کند)

آن دو رسیدندبلَغاـ243

رسیدمبلَغت ـ244

رسیدي(در جملھ "َقْد َبَلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذرًا ":از جانب من بھ عذر قابل قبولي رسیده اي)بلَغت ـ245

رسید(مؤنث)(در اصل "َبَلَغْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با ساکن یا تشدید کلمھ بعد حرف "ت" حرکت گرفتھ است)بلَغِت ـ246

رسید(مؤنث)بلَغت ـ247

آن زنان رسیدندبلَغن ـ248

رسیدیمبلَغنا ـ249

بھ من رسیدبلَغِني ـ250

رسیدندبلَغواْ ـ251

آزمودیمبلَونا ـ252

آنان را آزمودیمبلَوناهم ـ253

اینگونھ نیست بلکھ چنین است کھ  - رد نفي - البتھ کھ بلھ - البتھ کھ چنین استبلَٰي ـ254

رسا - بلیغ (سخنی کھ مفھوم را بدون زیاده گویی بھ طور کامل برساند)بِليغاً ـ255

بھ چھِبم ـ256

بھ آنچھ - بھ دلیل آنکھ(مانند: "َقاَل َفِبَما َأْغَوْیَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَک ٱْلُمْسَتِقیَم") - بھ واسطھ آنچھِبما ـ257

بھ ماِبناـ258

قبھ و بارگاه -درآیھ مورد نظر اشاره دارد بھ اینکھ آسمان را مانند قبھ وسقفي بر روي زمین قرار دادهِبناًء ـ259

بّنا-کسي کھ بنا (ھر ساختماني کھ بر آن قبھ و بارگاه گذارند)را مي سازدبناٍء ـ260

دخترانبنات ـ261

دخترانتبناِتک ـ262

دختران شمابناتکُم ـ263
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دخترانمبناِتي ـ264

بناٍن ـ265

انگشتان- اطراف انگشتان- سر انگشتان(در عبارت "َفـٱْضِرُبوْا َفْوَق ٱْلَأْعَناِق َوٱْضِرُبوْا ِمْنُھْم ُکلَّ َبَناٍن"، "َفْوَق 
ٱْلَأْعَناِق" استعاره است برای رؤسا و رھبران کفارھمانطور کھ در آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ توبھ آمده است 
کھ "َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة ٱْلُکْفِر: پس پیشوایان و امامان کفر را بکشید" و کلمھ "بنان: انگشتان" استعاره است برای پیرواِن 
رؤسا و رھبران کفار و منظور از آیھ این است کھ ابتدا در جنگ ھدفتان نابودی رؤسا و رھبران کفار باشد و بعد 

نابودی پیروان بھ دو دلیل یکی اینکھ بسیاری از پیروان پس از نابودی رؤسا دست از ادامھ راه آنان بر می دارند و 
بدین ترتیب اگر ھم بھ اجبار جنگی پیش آمد، بھ سرعت خاتمھ یافتھ و انسانھای کمتری کشتھ می شوند دیگر اینکھ 
اگر ھم پیروان راه پیشوایان کافر خود را ادامھ دھند بھ دلیل اینکھ رھبری خود را از دست داده اند دچار بی نظمی 

و بھ ھم ریختگی شده و راحت تر شکست می خورند)
انگشتانش-اطراف انگشتانش- سر انگشتانش(در سوره مبارکھ قیامھ آیھ شریفھ 4 آمده است کھ :"َبَلىٰ َقاِدِریَن َعَلىٰ 
َأن نَُّسوَِّي َبَناَنُھ : البتھ بلھ ما قادریم سر انگشتانش را نیز مثل اولش بازسازی کنیم."در این آیھ برای اثبات قدرت 

خداوند در زنده کردن دوباره انسان بھ خلقت دوباره و دقیقًا مثِل قبِل سر انگشتان اشاره می کند . مگر در سر 
انگشت انسان چھ پیچیدگی نھفتھ کھ دراین آیھ، آن را بھ عنوان نشانھ ی یکسان بودِن مخلوِق دوباره با نفر نخستین 

بھ شمار آورده است.در سر انگشتان ھر انسان برجستگی ھای بسیار ریزی، در الیھ اپیدرم پوست وجود دارد کھ بھ 
علت ترشحات چربی زیر پوست ھنگام برخورد با اشیاء از خود اثری معروف بھ اثر انگشت بھ جای می گذارد. 

زمانی کھ برای اولین بار انگشت نگاری برای تشخیص ھویت بھ کار رفت،
بعضی از وکالی دادگستری ایراد گرفتند کھ ممکن است آثار انگشتانی پیدا کرد کھ یکسان باشند ولی فرانسیس 

گالتون، انسان شناس معروف انگلیسی در جست و جوھای خود راجع بھ اثرانگشت و موضوع وراثتی بودن آن، بھ 
این نتیجھ رسید کھ نقوش سرانگشت ارثی نیست و در کتاب آثار انگشتان از طریق علوم ریاضی ثابت کرد کھ 
ممکن نیست بتوانید اثرات انگشت مشابھ بیابید. پس از گالتون نیز دانشمند دیگری بھ نام فورژ در سال ١٧٩٢ 

مطالعھ ای را روی خانواده ھایی کھ ازدواج فامیلی در آنھا مرسوم بود، آغاز کرد و تا سھ نسل پیش رفت اما در 
نھایت بھ این نتیجھ رسید کھ اثرات انگشت مشابھ وجود ندارد.این روش در تعیین ھویت از دقت ٪١٠٠ برخوردار 
بوده و حتی در دوقلوھای یکسان (تک  تخمکی) نیز اثر انگشت متفاوت است.1400سال پیش در قرآن کریم بھ این 
واقعیت کھ اثر انگشت ھر شخصی منحصر بھ فرد می باشد، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا 

قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)
آن را بنا کردبناها ـ267

فرزندان -پسران(در عباراتي نظیر"َبُنو ِإْسَراِئیَل "در اصل "َبُنوَن" بوده کھ نون آخرش بھ دلیل مضاف واقع شدن بنو ـ268
حذف گردیده است)

بنا کردند - ساختندبنواْ ـ269

فرزندان -پسرانبنونَ ـ270

فرزندان -پسران(در عباراتي نظیر"َبِني ِإْسَراِئیَل "در اصل "َبِنیَن" بوده کھ نون آخرش بھ دلیل مضاف واقع شدن بِني ـ271
حذف گردیده است)

بِني ِإسراِئيلـ272

فرزندان یعقوب -پسران یعقوب(در اصل "َبِنیَن" بوده کھ نون آخرش بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است. 
کلمھ اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر (علي نبینا وعلیھ السالم) بوده است و او را بدین سبب اسرائیل نامیده بودند 
کھ سخت در راه خدا مجاھدت مي کرده و موفق و پیروز بھ آن بوده است. از سوي دیگر اھل کتاب ھم این کلمھ را 
بھ کسي اطالق مي کنند کھ مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند کھ یعقوب با خدا در محلي بنام فنیئیل کشتي 
گرفتھ و پشت خدا را بھ خاک رسانده . لذا او را اسرائیل نامیدند . البتھ این از سخناني است کھ قرآن آنرا تکذیب و 

عقل ھم آن را محال مي داند)

بني ـ273
پسرکم(در عبارت "َیا ُبَنيَّ ٱْرَکب مََّعَنا: ای پسرکم با ما سوار شو" تصغیر(کوچک کردن) بھ قصد رساندن رابطھ 
عاطفی استفاده شده است بھ عبارت دیگر بھ او یادآوری می کند کھ چقدر تو کھ از کودکی در آغوشم بزرگ شده 

ای، را دوست دارم. نکتھ جالب طرز صحبت محبت آمیز نوح علی نبینا و علیھ السالم با پسر خطاکارش می باشد 
کھ نشان می دھد کھ بھترین راه اصالح فرزند خطاکار استفاده از مھر و محبت است نھ قھر و غضب)

بنانه ـ266
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فرزندان من - پسران منبِني ـ274

اساس- بنیان - بنابنيانـ275

اساسش-بنیانشبنيانه ـ276

اساسشان-بنیانشان (حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)بنيانهم ـ277

فرزندان -پسرانبِنني ـ278

بنا کردیمبنينا ـ279

آن رابنا کردیمبنيناها ـ280

پسرانش -فرزندانشبِنيِه ـ281

ھالکتبواِر ـ282

مکان و قرارگاھی برای شما مھیا ساخت تا مرجع و بازگشت گاه شما باشد و ھمواره بھ آنجا برگردید .بوأَکُمـ283

فالن مکان را مھیا کردیم، تا مرجع و بازگشت گاه(برای آنان) باشد و ھمواره بھ آنجا برگرددبوأْنا ـ284

ھالکت زده-ھالکت یافتھ- بی خیر و برکت(بوار: بی رونقی و نابودی)بوراً ـ285

مبارک باد - پربرکت باد (برکت بھ معناي خیر بسیار و مبارک بھ معناي محلي است کھ خیر کثیر بھ آنجا افاضھ بوِرک ـ286
مي شود . و این کلمھ در مورد ھم برکات دنیوي استفاده مي شود و ھم اخروي)

بھ آن - بھ اوِبِه ـ287

بھ آن - بھ او(مؤنث)ِبها ـ288

مبھوت شدبِهتـ289

افتراء ( آن را بھتان نامیده اند، چون شخص مورد افتراء را مبھوت مي کند)بهتانٌ ـ290

طراوت و شادابي - خّرمي(ذات بھجة : آنچھ دیدنش باعث خوشحالي شود)بهجٍة ـ291

بھ آنھا ( حرکت میم در آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)ِبِهمـ292

بھ آنھاِبِهم ـ293

بھ آن دوِبِهما ـ294

بھ آن زنانِبِهن ـ295

شاداب و بھجت آوربِهيٍج ـ296

ھر حیوان خشکي و آبي کھ با چھار پا راه برودبِهيمةُ ـ297

بھ من (حرکت حرف "یا" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)ِبيـ298

بھ منِبي ـ299

ھجومی شبانھ - شبیخون - شبانھ بر سر دشمن تاختن(کلمھ بیات و کلمھ تبییت بھ معناي آمدن در شب است ، و غالبا بياتاً ـ300
در مورد شر استعمال مي شود ، مثل اینکھ بخواھند از آمدن دشمن در شب خبر دھند)
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پرده برداري از ھر چیز- کالمي کھ از آنچھ در ضمیر است پرده بر مي داردبيانٌ ـ301

بیانش - توضیحشبيانه ـ302

بيتـ303

شب نشیني کرد (از کلمھ بیتوتھ بھ معناي ادراک شب است چھ باخواب ھمراه باشد و یا نباشد مراد از بیتوتھ در 
شب در حال سجده و حال ایستاده در عبارت "َوٱلَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّھْم ُسجَّدًا َوِقَیامًا "این است کھ : شب را بھ عبادت 

خدا بھ آخر مي رسانند و در عبارت "َوٱللَُّھ َیْکُتُب َما ُیَبیُِّتوَن َفَأْعِرْض َعْنُھْم "منظور نقشھ ھاي و حیلھ ھایي است کھ 
در شب نشیني ھاي خود مي اندیشند. عبارت "َبیََّت َطاِئَفٌة مِّْنُھْم َغْیَر ٱلَِّذي َتُقوُل" یعني :گروھی از آنان شب نشینی 

می کنند غیر از آن چھ تو گفتی(با این کھ پیش رویت بھ ظاھر گفتند کھ اطاعت می کنیم شب ھنگام کھ گرد ھم جمع 
می شوند نافرمانیت می کنند) )

خانھبيت ـ304

خانھ توبيِتک ـ305

خانھ اشبيِتِه ـ306

خانھ اش (مؤنث)بيتها ـ307

خانھ منبيِتي ـ308

سفیدھا (جمع أبیض و بیضاء)ِبيضـ309

تخم شتر مرغ - تخم مرغ (جمع بیضة)بيض ـ310

سفید - درخشانبيضاُء ـ311

دادن کاال و گرفتن بھاي آن است - داد و ستدبيع ـ312

معابد یھود ونصاري- جمع بیعةِبيع ـ313

داد و ستد شما (حرکت حرف "میم" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)بيِعکُمـ314

راھنمایي کننده  با بیاني روشن - روشنبيٍنـ315

بینبين ـ316

بين أَيِديکُم ـ317

پیش روي شما - جلوي شما - در مقابلتان(در اصل "َأْیِدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده 
است در عباراتي نظیر"َبْیَن َأْیِدیِھْم"بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست 

است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست 
مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این 

کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک 
الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و 

در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است)
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بين أَيِديناـ318

پیش روي ما - جلوي ما - در مقابل ما (در اصل "َأْیِدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است 
در عباراتي نظیر"َبْیَن َأْیِدیِھْم"بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي 
غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و 

در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست 
مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این 

کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک 
الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و 

در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است)

بين أَيِديِهمـ319

پیش روي آنان (در اصل "َأْیِدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است در عباراتي نظیر"َبْیَن 
َأْیِدیِھْم"بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر 

کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني 
بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و 

سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا 
در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان 

الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین 
یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است.عبارت "َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم  " یعني : آنچھ را پیش روي 

آنان است [كھ نزد ایشان حاضر و مشھود است] و آنچھ را پشت سر آنان است [كھ نسبت بھ آنان دور و پنھان 
است]میداند)

بين يديـ320

پیشاپیش - پیش از(در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است در عباراتي 
نظیر"بین یدیھ "بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست 

ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني 
بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و 

سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا 
در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان 

الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین 
یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است.عبارت "ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِھ " یعني : بشارتي پیشاپیش رحمتش)

بين يدِيـ321

جلوتر از (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است در عباراتي نظیر"بین یدیھ 
"بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و 

لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني بطور استعاره  
بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از 
جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست 

است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده 
ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و 

رسولھ معنایش حضورومانند آن است.دراصل "َیَدْي" بوده کھ آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار 
کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. عبارت "َلا ُتَقدُِّموْا َبْیَن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ " یعني : بر خدا و پیامبرش [در ھیچ امري از 

امور دین و دنیا و آخرت] پیشي مگیرید)

بين يدي ـ322

پیش از من (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست 

است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست 
مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این 

کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک 
الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و 
در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است .عبارت "ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَديَّ" یعني :تصدیق 

كننده پیش از من)
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بين يديِهـ323

پیش از خود (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست 

است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست 
مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این 

کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک 
الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و 
در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است .عبارت "ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ" یعني :تصدیق 

كننده پیش از خود)

بين يديهاـ324

روبروي آن - در حضور آن (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي 
کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ 

معناي دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون 
مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت 
کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال 

است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ 
معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن استعبارت "َفَجَعْلَناَھا َنَکاالًَ 

لَِّما َبْیَن َیَدْیَھا َوَما َخْلَفَھا َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن" یعني :آن [مجازات] را عبرتي براي كساني كھ شاھِد حادثھ بودند، 
وكساني كھ بعد از آنان میآیند و پندي براي پرواپیشگان قرار دادیم)

بیان کردیمبيناـ325

راھنمایي کننده ھا با بیاني روشن - روشنھابيناٍت ـ326

آن را بیان کردیمبيناهـ327

بينةـ328
دلیل و راھنمایي کننده  با بیاني ھمیشھ روشن - ھمیشھ روشن(کلمھ بینة صفت مشبھھ است و معنایش دلیل ظاھر و 

واضح است ، چیزي کھ ھست بسیاري از امور واضح و ظاھر آن قدر ظھور دارند کھ ھر چھ ھم متعلق بھ آنھا 
شود آن را نیز روشن مي سازند ، مثل نور کھ خودش ظاھر و واضح است و ھر چھ ھم متعلق بھ آن شود آن را نیز 

روشن مي سازند و بھ ھمین دلی کلمھ بینة بسیاری اوقات، درباره چیزھائي استعمال مي شود کھ بھ وسیلھ آن 
چیزھاي دیگر روشن و واضح مي گردد ، نظیر حجت و آیت کھ از آن دو ، تعبیر بھ بینھ مي شود )

بین توبينک ـ329

بین شمابينکُم ـ330

بین مابيننا ـ331

بیان کردند - روشنگري کردندبينواْ ـ332

بین اوبينه ـ333

بین او (مؤنث)بينها ـ334

بینشانبينهم ـ335

بین آن دوبينهما ـ336

بین آن زنانبينهن ـ337

بین منِبيِني ـ338

خانھ ھابيوت ـ339
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خانھ ھاي شمابيوِتکُم ـ340

خانھ ھاي شما(مؤنث)بيوِتکُن ـ341

خانھ ھاي مابيوتنا ـ342

خانھ ھایشانبيوتهم ـ343

خانھ ھایشان(مؤنث)بيوِتِهن ـ344
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ترجمھکلمهفهرست

بھ اهللا سوگندتـٱللَِّه ـ1

توبھ کرد (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو توبھ 
از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ و 
ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 
اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است. در عبارت "َلَقد 

تَّاَب ٱللَُّھ َعَلى ٱلنَِّبيِّ َوٱْلُمَھاِجِریَن َوٱْلَأنَصاِر ٱلَِّذیَن ٱتََّبُعوُه ِفي َساَعِة ٱْلُعْسَرِة" مقصود از توبھ اهللا بر رسول 
اکرم  صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم تنھا بازگشت پروردگار بھ سوي اوست بھ رحمت خودش(توبھ در اصل 

بھ معنی بازگشتن است) و مقصود از بازگشت نمودن بھ رحمت ، بازگشت بھ امت اوست از

 جھت رحمت، و چون او واسطھ نازل شدن رحمت، خیرات و برکات الھی بھ سوي امت می باشد از 
پیامبر بھ عنوان مرجع این بازگشت یا ھمان توبھ نام برده است نھ اینکھ از پیامبر خطایی سر زده باشد 

از طرفی چون پروردگار برای رسولش احترام بسیاری قائل است ھر از امت و یا اصحابش در کار 
خیری یاد می کند ، اول اسم شریف او را در صدر کالم قرار مي دھد ھر چند مطلب راجع بھ امت باشد 

، مانند آیھ آمن الرسول بما انزل الیھ من ربھ و المؤمنون ... و آیھ ثم انزل اهللا سکینتھ علي رسولھ و علي 
المؤمنین و آیھ لکن الرسول و الذین آمنوا معھ جاھدوا ... و ھمچنین آیات و موارد دیگر)

تاب علَيِه ـ3
توبھ اورا پذیرفت (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان 

دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق 
توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، 

بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تاباـ4
آن دو توبھ کردند ( توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان 

دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق 
توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، 

بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تابع - پیروتاِبٍع ـ5

تاِبِعني ـ6
خدمتکاران - دنبالھ روھا(منظور از عبارت "َأِو ٱلتَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلي ٱْلِإْرَبِة ِمَن ٱلرَِّجاِل" در مورد موضوع 

معرفی محارم، کسانی کھ بھ دلیل تابعیتشان از اھل خانھ حضوری دائمی در خانھ دارند و ھمان تابعیت 
و پیروی آنھا سبب می شود شھوت و نظر سوئی نسبت بھ زنان آن خانھ نداشتھ باشند مثل خدمتکار و 

ھمچنین کودکی کھ بھ فرزندخواندگی گرفتھ شده و در آن خانھ رشد نموده است)

تابواْ ـ7
توبھ کردند( توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو توبھ 

از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ و 
ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)
صندوق وشبیھ آنتابوِت ـ8

مرتبھ - بارتارةً ـ9

تاِرک ـ10

ترک کننده(مفھوم آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ ھود این است کھ: "بھ این امید کھ تو ای پیامبر برخی 
از آنچھ بھ تو وحی شده را بھ مردم ابالغ نکنی و باعث دلتنگی و غصھ ات شوند این را می گویند کھ 
چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشتھ ای با او نیامد. بنا بھ روایات از جملھ روایتی از امام صادق علیھ 
السالم آن آیاتی کھ منافقان با این طعنھ زدنھا سعی داشتند پیامبر را از ابالغ آنھا منصرف کنند آیاتی 

است کھ بھ جانشینی امیر المؤمنین علی علیھ السالم برای پیامبر اشاره دارد و بھ این ترتیب می خواستند 
بگویند اگر بھ جای اینکھ پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد گنجی برایش می فرستاد یا فرشتھ 

ای ھمراھش می کرد بھتر بود)
ترک کننده ھاتاِرکُواْ ـ11

ترک کننده ھاتاِرِکي ـ12

تاب ـ2
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تالوت کنندگان (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق 
مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع 
دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط 
ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب 

یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ 
احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 

مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند
و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 

بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند 
است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، 
بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب 
أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و 

درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." 
بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان 

امتند")

تاِئباٍتـ14
زنان توبھ کننده (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو 
توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ 
و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تاِئبونَ ـ15
مردان توبھ کننده (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان 
دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق 

توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، 
بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

إبا دارد-سرباز مي زندتأْبٰىـ16

کھ بیاید(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا تأِْت ـ17
"فـَ" بیاید،  این الم ساکن مي شود مثل "َوْلَتْأِت")

براي ما بیاوريتأِْتنا بِــ18

حتمًا برایم بیاوریدتأْتنِني بِــ19

کھ بیاییدتأْتواْ ـ20

رو مي آورید - مي آییدتأْتونَ ـ21

نزد ما مي آییدتأْتوننا ـ22

نزد من بیاوریدتأْتوِني بِــ23

بیایدتأِْتي ـ24

بیاوري - بیاورد(مؤنث در جملھ "َتْأِتي ٱلسََّماُء ِبُدَخاٍن مُِّبیٍن ")تأِْتي ِبــ25

نزد ما بیایيتأِْتيناـ26

نزد ما بیاید (در عبارت"َأْو َتْأِتیَنا َءاَیٌة ")تأِْتينا ـ27

نزد ما بیاوریتأِْتينا ِبــ28

حتما بھ سراغتان خواھد آمدتأِْتينکُم ـ29

بھ سراغشان می آیدتأِْتيِهم ـ30

کھ بھ سراغشان بیایدتأِْتيهم ـ31

نزدشان بیاوریتأِْتيهم ِبــ32

تاِلياِت ـ13
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گناھکاري- گناهتأِْثيم ـ33

کھ اجیرم شوي(کھ براي من کار کني)تأْجرِني ـ34

تأْخذُواْ ـ35
کھ بگیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 
ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

تأْخذُونه ـ36
آن را مي گیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش 

را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 
ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

تأْخذُونها ـ37
آن را مي گیرید (مؤنث)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 
برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا 
دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 

مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد 
از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

تأْخذُوها ـ38
تا آن را بگیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش 

را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 
ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

تأْخذُهم ـ39
آنان را مي گیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش 
را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 

ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 
ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 

ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)
تأخیر پیدا کرد - عقب افتاد-در آینده واقع مي شودتأَخر ـ40

اعالم کردتأَذَّنَ ـ41

اسیر می کنیدتأِْسرونَـ42

تأِْفکَناـ43
تا ما را منحرف کنی- تا ما را برگردانی (افک بھ معناي گرداندن ھر چیزي است از صورت اصلیش و 
لذا بھ دروغ ھم افک مي گویند.عبارت "َفَأنَّيٰ ُتْؤَفُکوَن "یعني پس چگونھ شما را [ازحق بھ سوي باطل] 

برمیگردانند؟)
تا بخوردتأْکُلْ ـ44

مي خوردتأْکُلُ ـ45

تا بخورید - کھ بخوریدتأْکُلُواْ ـ46

مي خوریدتأْکُلُونَ ـ47

آن را بخورد (در عبارت"َتْأُکُلُھ ٱلنَّاُر:آتش آن را بخورد" أکل کنایھ از سوزاندن است )تأْکُلُه ـ48

رنج مي بریدتأْلَمونَ ـ49

بھ تو دستور مي دھدتأْمرکـ50

بھ ما دستور مي دھيتأْمرنا ـ51

فرمان مي دھیدتأْمرونَ ـ52

بھ ما أمر کرد (ما را مجبور کرد)تأْمروننا ـ53

بھ من أمر مي کنید-بھ من دستور مي دھیدتأْمروني ـ54
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بھ آنھا فرمان مي دھدتأْمرهم ـ55

فرمان مي دھي(مؤنث)تأْمِرين ـ56

اورا امین بدانيتأْمنه ـ57

اصل و اول - معنایي غیر از معناي ظاھري لفظ - معنا و مقصود اصلي و اولیھ - مصلحت واقعي  کھ تأِْويِل ـ58
حکم مورد بحث از آن منشا مي گیرد و سپس منجر بھ عمل مي شود

معنا و مقصود اصلي آنتأِْويلَه ـ59

تبـ60
از ھر خیري کوتاه باد-بریده باد - قدرتش نابود باد(تب و تباب بھ معناي خسران و ھالکت است و راغب 

آن را بھ دوام خسران معنا کرده . بعضي ھم گفتھ اند بھ معناي خیبت و نومیدي است و بعضي دیگر آن 
را بھ معناي تھي دستي از ھمھ خیرھا دانستھ اند)

تب علَيناـ61
توبھ مارا بپذیر(توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو 
توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ 
و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

زیانکاري(خسران) - ھالکت - دوام خسران - نا امیديتباٍب ـ62

ھالکتباراً ـ63

ھمیشھ سودمند و پر برکت است - ھمواره پر خیر و برکت است - خیرش ثابت استتبارک ـ64

داد و ستد کردیدتبايعتم ـ65

تبت ـ66
توبھ کردم-بازگشت نمودم (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ 
در میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 

توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار 
بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تبت ـ67
از ھر خیري کوتاه باد-بریده باد - قدرتش نابود باد (تب و تباب بھ معناي خسران و ھالکت است و 

راغب آن را بھ دوام خسران معنا کرده . بعضي ھم گفتھ اند بھ معناي خیبت و نومیدي است و بعضي 
دیگر آن را بھ معناي تھي دستي از ھمھ خیرھا دانستھ اند)

تاطلب کنید - کھ طلب کنیدتبتغواْ ـ68

طلب مي کنیدتبتغونَ ـ69

کھ طلب کنيتبتِغيـ70

طلب می کنيتبتِغي ـ71

خالص گردان - از غیر (او) قطع امید کنتبتلْ ـ72

توبھ کردیدتبتم ـ73

خالص نمودن و از غیر(او) قطع امید کردنی نگفتنیتبِتيلًاـ74

بخل مي ورزید (کلمھ بخل در مقابل کلمھ "اعطاء : دادن" بھ معناي ندادن است)تبخلُواْ ـ75

ظاھر شود-آشکار شودتبد ـ76

تبدیل مي شودتبدلُ ـ77

کھ مبّدل کني - کھ جایگزین کنيتبدلَ ـ78

کھ آشکارکنیدتبدواْ ـ79

آشکار مي کنیدتبدونَ ـ80
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آن را آشکار مي کنیدتبدونها ـ81

کھ آشکارش کنیدتبدوه ـ82

فاش کند (َکاَدْت َلُتْبِدي : نزدیک بود فاش کند)تبِدي ـ83

جایگزین شدن - مبدَّل شدنتبِديلَ ـ84

پاشیدن با اسراف (در واقع از بذر افشاني گرفتھ شده است) - بریز وبپاش - اسرافتبِذيراًـ85

بیزاري جستتبرأَ ـ86

بیزاري جستیمتبرأْنا ـ87

ظاھر کردنتبرج ـ88

پاره پاره ساختیم - نابود کردیمتبرنا ـ89

نیکي کنیدتبرواْ ـ90

بھ آنھا نیکي کنیدتبروهم ـ91

بیزاري جستندتبرؤواْ ـ92

شفا مي دھيتبِرئ ـ93

کھ محروم وممنوع شود(محروم و ممنوعیت قھري نھ حکمي بھ عبارت دیگرنتیجھ عمل خودشان این تبسلَ ـ94
محرومیت بود نھ اینکھ این مجازاتی جدای از عملشان برای برای آنھا وضع شده)

لبخند زدتبسم ـ95

کھ بشارت دھيتبشر ـ96

بشارت مي دھیدتبشرونَ ـ97

مایھ بصیرتتبِصرةً ـ98

مي بینیدتبِصرونَ ـ99

پیروي کردتِبع ـ100

نام یکي از پادشاھان یمنتبٍع ـ101

پیروان جمع تابعتبعاً ـ102

حتمًا برانگیختھ مي شوي -حتمًا تو را بر پا مي دارندتبعثُن ـ103

برانگیختھ مي شوید-بر پا داشتھ مي شوید(بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)تبعثُونَ ـ104

تو را پیروي کردتِبعک ـ105

مرا پیروي کردتِبعِني ـ106

آن را مي خواھید- آن را طلب می کنید(عبارت "َتْبُغوَنَھا ِعَوجًا " یعني : آن را  كج و تحریف شده می تبغونها ـ107
خواھید(می خواھید کھ راه حق و حقیقت از ھوای نفستان پیروی کند) )

ستم می کند (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)تبِغيـ108

تا برسیدتبلُغواْ ـ109

مبتال مي شود-مورد امتحان قرار مي گیرد (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف تبلُواْ ـ110
نھاني ھا است)

حتمًا آزمایش مي شوید (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)تبلَونَّ ـ111
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فاش مي شود -آشکار مي گردد (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)تبلَی ـ112

بنا مي کنیدتبنونَ ـ113

تبوَء ِبــ114

جمع کنی و در یک جا قرار دھی( از کلمھ "بواء" بھ معناي برابري اجزاي چیزي در مکان است و 
منظور از عبارت "َتُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَک " این است کھ با کشتن من گناه من و گناه تو در یک جا کھ ھمان 

وجود توست جمع می شود و بھ عبارت دیگر من مي خواھم وقتي از کنار جنازه ام برمي خیزي بھ این 
حالت بر خیزي کھ ھم گناه مرا بھ دوش بکشي و ھم گناه خودت را با اشاره بھ این موضوع کھ تمامی 
گناھان مقتولی کھ بھ ظلم کشتھ شده بھ پرونده ی اعمال قاتل، منتقل می شود در تایید این معنا روایاتی 

نیز موجود است)
شما دو نفر مسکن گزینید-شما دو نفر سکونت گیریدتبوَءا ـ115

تبوؤواْ ٱلدارـ116
خانھ را آماده سکونت ساختند - خانھ را مھیای سکونت کردند (عبارت "َوٱلَِّذیَن َتَبوَُّؤوْا ٱلدَّاَر َوٱْلِإیَماَن ِمن 

َقْبِلِھْم " در وصف اھل مدینھ است کھ ھم خانھ ی خود را برای سکونت دادن مھاجرین مسلمانان آماده 
کردند ھم ایمان خود را تقویت و اصالح نمودند تا بتوانند با گذشت و ایثار از مھاجرین پذیرایی 

کنند.تبوي ء از مصدر تبوئھ گرفتھ شده، کھ بھ معناي تھیھ مکان براي غیر و یا اسکان غیر در مکان و 
متوطن کردن او در آن است)

تبوئـ117
جای داده شد (عبارت "َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْھِلَک ُتَبوُِّئ ٱْلُمْؤِمِنیَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل " یعنی : وقتی صبحگاه از خانھ 
بیرون شدی در حالیکھ مؤمنین برای جنگ آرایش نظامی می گرقتند. تبوي ء از مصدر تبوئھ گرفتھ شده، 

کھ بھ معناي تھیھ مکان براي غیر و یا اسکان غیر در مکان و متوطن کردن او در آن است)

مبھوتشان می کندتبهتهمـ118

توضیح دھنده - بیانگرِتبياناًـ119

نابود شودتِبيد ـ120

سفید مي شودتبيض ـ121

تابع -پیگیر و دفاع کنندهتِبيعاً ـ122

ھویدا شد - آشکار گشتتبين ـ123

تا بیان کني - تا آشکار کنيتبين ـ124

ھویدا شد - آشکار گشت (در اصل "َتَبیََّنْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد تبينِت ـ125
حرف "ت" حرکت گرفتھ است)

تا حتمًا بیان کنید - تا حتمًا آشکار کنیدتبيننهـ126

بررسي و تحقیق کنید - (مسائل مبھم را)آشکار کنیدتبينواْـ127

کھ پیروي کنيتتِبع ـ128

پیروي مي کنیدتتِبعونَ ـ129

در پي آن رخ دادتتبعها ـ130

ھالک کردن - قطعتتِبيٍب ـ131

ھالک کردنتتِبرياً ـ132

تتجافَٰي ـ133
دور مي کند - اجتناب می کند (در عبارت "َتَتَجاَفىٰ ُجُنوُبُھْم َعِن ٱْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا" 

چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است ولی با توجھ بھ مفھوم جملھ، جمع معنی می شود و مفھوم 
این جملھ می شود : مؤمنین خواب خود را ترک مي کنند  و بھ عبادت خدا مي پردازند)

مي گیريتتِخذُ ـ134

کھ مي گیريتتِخذَ ـ135

مارا میگیريتتِخذُنا ـ136
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کھ بگیریدتتِخذُواْ ـ137

اتخاذ مي کنید - مي گیریدتتِخذُونَ ـ138

آن را مي گیریدتتِخذُونه ـ139

تتذَکَّرونَ ـ140
متذکر مي شوید (تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است.َلَعلَُّکْم َتَذکَُّروَن: تا متذکر شوید)

پي درپيتترا ـ141

کھ رھا مي شویدتترکُواْ ـ142

رھا مي شویدتترکُونَ ـ143

اورا واگذاري - اورا رھا کنيتترکْه ـ144

بیندیشید-تفّکر کنیدتتفَکَّرواْ ـ145

کھ تفکر کنیدتتفَکَّرونَ ـ146

زیر ورو مي شودتتقَلَّب ـ147

تتقُواْ ـ148
کھ تقوي پیشھ کنید-کھ بپرھیزید (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در 

محفظھ  و امنیتی قرار دھد از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از 
ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از 

محرمات الھي. بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار 
حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

تتقُونَ ـ149
مي پرھیزید -  خود را حفظ مي کنید (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد 
در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از 

ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از 
محرمات الھي. بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار 

حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)
کھ تکبر و نخوت کنيتتکَبر ـ150

بھ استقبالشان مي آیند ( حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)تتلَقَّاهم ـ151

تتلُواْ ـ152
تالوت مي کني - تالوت مي کند (مؤنث)(در جملھ "َتْتُلوْا ٱلشََّیاِطیُن "شیاطین چون جمع مکسر است مثل 

مؤنث مجازي مي ماند و چون جملھ با فعل شروع شده آن را مفرد آورده اند.تالوت ھمانطور کھ 
برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد)

تا بخواني - تا تالوت کني(حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است. تالوت 
ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک 

معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 
دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. 

از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" 
فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ 

وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ 
کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 
بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند 

است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، 
بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب 
أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و 

درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." 
بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان 

امتند")

تتلُواْ ـ153
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مي خوانید- تالوت مي کنید (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ 
نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد 

یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از 
طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت 

"الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن 
تدبر نموده، بھ احکامش عمل مي کنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از 

داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 
بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند 

است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، 
بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب 
أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و 

درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." 
بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان 

امتند")

خوانده شد- تالوت شد (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز 
اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 
موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق 
یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین 
آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر 

نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از 
داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 
بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند 

است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، 
بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب 
أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و 

درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." 
بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان 

امتند")
تردید مي کنيتتمارٰي ـ156

نازل مي شود(مؤنث)تتنزلُ ـ157

تتوبا ـ158
کھ شما دو زن توبھ کنید (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در 

میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار 

بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تتوفَّاهم ـ159
جان آن ھا را مي گیرد -روحشان را مي گیرد(ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، 

البتھ رساندن بطور کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي 
شود گرفتھ مي شود، از این کلمھ استفاده شده است حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید 

دار کلمھ بعد است)
کھ رو گردانید-کھ پشت کنیدتتولَّواْ ـ160

استواري دادن(چون در باب تفعیل است استواری دادن بھ تدریج ولي اثبات حالت دفعتي وناگھانی دارد)تثِْبيتاً ـ161

توبیخ و مبالغھ در مالمت و شمردن یک یک گناھان - سرزنش بسیار و موشکافانھتثْريب ـ162

کھ بھ سرعت برآنھا دست یافتي و پیروز شديتثْقَفَنهم ـ163

بھ آسمان مي برد -بھ حرکت در مي آورد - تحریک مي کند-شخم مي زندتِثري ـ164

دفاع مي کند از(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و تجاِدلُ عنـ165
نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

تتلَٰىـ155

تتلُونَ ـ154
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با تو مجادلھ مي کند (مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي تجاِدلُک ـ166
و نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

با من مجادلھ مي کنید(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي تجاِدلُونِني ـ167
و نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

تجارتيِتجارةً ـ168

تجارتشانِتجارتهمـ169

کھ جھاد کنیدتجاِهدونَ ـ170

نالھ و فریاد مي کنید-نعره مي زنیدتجأَرونَـ171

کھ اجتناب کنیدتجتِنبواْ ـ172

مي یابد(مؤنث)تِجد ـ173

حتمًا مي یابيتِجدنَّ ـ174

حتمًا آنان را مي یابيتِجدنهم ـ175

مرا مي یابيتِجدِني ـ176

آن را مي یابیدتِجدوه ـ177

تجِرمونَ ـ178

مرتکب جُرم مي شوید(کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه 
از درخت است و باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در 

ھر کار ناپسند استعمال شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن 
مکروه  و زشتی است و اکتساب مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ 

مجرم، گناھان و زشتیھا بھ درختی تشبیھ شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم 
کسی است کھ گناه و زشتی را کسب نموده است)

تا حرکت کند - تا بھ جریان بیفتدتجِريـ179

جاري مي شودتجِري ـ180

مي برد (بھ حالت جریان داشتن)تجِري بِــ181

آن دو جاري مي شوندتجِرياِن ـ182

تجزونَ ـ183
جزا داده مي شوید (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و 
جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 

جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

تجزٰي ـ184
جزا داده مي شود (مؤنث) (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان 
پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین 

اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت 
است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

قرار مي دھي (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)تجعلُ ـ185

کھ قرار دھي (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)تجعلَ ـ186

کھ قرار دھید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)تجعلُواْ ـ187

قرار مي دھید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)تجعلُونَ ـ188

آن را قرار مي دھید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)تجعلُونه ـ189

تجلي کرد-جلوه ای نشان داد- درخششی نمودتجلَّٰي ـ190
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کھ جمع کنیدتجمعواْ ـ191

کھ باصداي بسیار بلند بگویيتجهر بِــ192

جھالت وناداني مي ورزید- نادانیدتجهلُونَ ـ193

بگو مگو مي کنیدتحاجونَ ـ194

با ما بگو مگو مي کنیدتحاجوننا ـ195

با من بگو مگو مي کنیدتحاجوني ـ196

گفتگوي شما دونفرتحاورکُما ـ197

بھ شادي وسروربسیارمي پردازید(شادي وسروري کھ آثارش در چھره نمایان باشد)تحبرونَ ـ198

آن دو را حبس کنید - آن دو را بازداشت کنیدتحِبسونهماـ199

کھ بي نتیجھ شود-کھ باطل شود(حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ قولي اصلش از تحبطَ ـ200
َحَبط بھ معني پرخوري حیوان است بھ نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود)

کھ دوست داریدتِحبواْ ـ201

دوست داریدتِحبونَ ـ202

آن را دوست داریدتِحبونها ـ203

آنان را دوست داریدتِحبونهم ـ204

زیرتحِت ـ205

زیر(پاي) توتحتِک ـ206

زیر آنتحته ـ207

زیر آن(مؤنث)تحِتها ـ208

زیر آنھاتحِتِهمـ209

زیر آنھا(حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)تحِتِهم ـ210

زیر من (در عبارت"َھـِٰذِه ٱْلَأْنَھاُر َتْجِري ِمن َتْحِتي " منظور فرعون این است کھ از زیر کاخھایش رودھا تحِتيـ211
می گذرند)

نقل مي کند-سخن مي گوید(مؤنث) (حدیث و حدث دراصل بھ ناپیدایی کھ پیدا شود گویند)تحدثُ ـ212

براي آنھا نقل مي کنید-براي آنھا سخن مي گویید (حدیث و حدث دراصل بھ ناپیدایی کھ پیدا شود گویند)تحدثُونهم ـ213

حذر مي کنید-دوري مي کنیدتحذَرونَ ـ214

کشت مي کنید- مي کاریدتحرثُونَ ـ215

کھ حریص باشيتحِرص ـ216

تحریم مي کنيتحرم ـ217

بھ جستجو پرداختندتحرواْ ـ218

آزاد کردنتحِرير ـ219

اندوھگین مي شوید (حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد تحزنونَـ220
واقع شود)

مي یابيتِحس ـ221
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مي پنداريتحسب ـ222

مي پندارید کھ آنتحسبونه ـ223

کھ شما آن را بھ حساب بیاورید -کھ شما بپندارید آنتحسبوه ـ224

مي پنداري کھ آنتحسبهاـ225

مي پنداري آنانتحسبهم ـ226

شما بھ ما حسد مي ورزیدتحسدوننا ـ227

جستجو کنید(تحسس یا تجسس بھ معنی طلب کردن و جستجوی چیزي با حواس است)تحسسواْ ـ228

کھ نیکي کنیدتحِسنواْ ـ229

بھ قصد ریشھ کن شدنشان آنھا را مي کشتیدتحسونهم ـ230

محشور مي شوید(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار تحشرونَ ـ231
است)

تحصناً ـ232
عفت ورزیدن - ازدواج کردن (اصل در احصان بھ معني منع است و قلعھ را ھم از این جھت حصن مي 

گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر دار ھم از این جھت محصنة گفتھ مي 
شود چون شوھرش او را از تعرض دیگران حفظ مي کند.در مورد زنان در سھ مورد بھ كار مي رود 

:شوھردار بودن، آزادي و عفت داشتن)

تحِصنکُم ـ233
کھ مانع (آسیب) شما شود(اصل در احصان بھ معني منع است و قلعھ را ھم از این جھت حصن مي 

گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر دار ھم از این جھت محصنة گفتھ مي 
شود چون شوھرش او را از تعرض دیگران حفظ مي کند.در مورد زنان در سھ مورد بھ كار مي رود 

:شوھردار بودن، آزادي و عفت داشتن)

تحِصنونَ ـ234
محفوظ مي دارید-نگھداري مي کنید(اصل در احصان بھ معني منع است و قلعھ را ھم از این جھت 

حصن مي گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر دار ھم از این جھت محصنة 
گفتھ مي شود چون شوھرش او را از تعرض دیگران حفظ مي کند.در مورد زنان در سھ مورد بھ كار 

مي رود :شوھردار بودن، آزادي و عفت داشتن)

تحکُم ـ235
حکم مي کني (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 
پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم 
َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر 

عادي پنھان است، مي باشد)

تحکُم ـ236
کھ حکم کني (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 
پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم 
َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر 

عادي پنھان است، مي باشد)

تحکُمواْ ـ237
کھ حکم کنید (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 
پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم 
َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر 

عادي پنھان است، مي باشد)

تحکُمونَ ـ238
حکم مي کنید (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 
پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم 
َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر 

عادي پنھان است، مي باشد)

تحلُّ ـ239

فرود مي آید(حلول بھ معناي اقامت و استقرار در مکان است و اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن 
گره است چون برای اقامت گره بارشان را باز می کردند. "َوَلا َیَزاُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ُتِصیُبُھم ِبَما َصَنُعوْا 
َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقِریبًا مِّن َداِرِھْم: و ھمواره این گونھ است کھ کسانی کھ کفر ورزیدند(نعمتھا و فرامین 

الھی را نادیده گرفتھ بر آنھا سرپوش می گذارند) بھ دلیل آنچھ ساختھ و عمل کردند بھ آنھا کوبنده ای می 
رسد(شبیھ شخصی کھ سنگی را بھ سمت دیواری پرتاب کرده و سنگ پس از برخورد بھ آن دیوار بھ 

خودش اصابت می نماید کسی کھ با نافرمانی پروردگار بھ ظلم و فاسد پرداختھ نیز ھمواره در معرض 
اصابت پیامدھای کردار خودش می باشد) یا در محلی نزدیک بھ خانھ ھایشان فرود می آید(یا اینکھ پیامد 
فساد و ظلمشان دامنگیر وابستگانشان یا کسانی کھ در برابر ظلم و فسادشان سکوت کرده اند می شود) )
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شکستن سوگند(کلمھ حل در اصل بھ معناي باز کردن گره است)تِحلَّةَ أَيمانـ240

کھ حملھ کنيتحِملْ ـ241

تحِملُ ـ242
حمل مي کند(مؤنث)(کلمھ حمل بھ معناي این است کھ بھ کسي مرکبي از قبیل اسب و یا شتر و امثال آن 
بدھي،و "حملھ، یحملھ، حمال " معنایش این است کھ فالني بھ فالن کس مرکبي داد کھ بر آن سوار شود، 
شاعر عرب گفتھ است : أال فتي عنده خفان یحملني علیھما انني شیخ علي سفر یعني آیا جوانمردي ھست 

دو تا چکمھ داشتھ باشد و بھ من دھد کھ بپوشم چون من پیرمردي در سفرم)

تحملُونَ ـ243
حمل مي شوید(کلمھ حمل بھ معناي این است کھ بھ کسي مرکبي از قبیل اسب و یا شتر و امثال آن 

بدھي،و "حملھ، یحملھ، حمال " معنایش این است کھ فالني بھ فالن کس مرکبي داد کھ بر آن سوار شود، 
شاعر عرب گفتھ است : أال فتي عنده خفان یحملني علیھما انني شیخ علي سفر یعني آیا جوانمردي ھست 

دو تا چکمھ داشتھ باشد و بھ من دھد کھ بپوشم چون من پیرمردي در سفرم)

تحِملُه ـ244
آن را حمل مي کند(کلمھ حمل بھ معناي این است کھ بھ کسي مرکبي از قبیل اسب و یا شتر و امثال آن 

بدھي،و "حملھ، یحملھ، حمال " معنایش این است کھ فالني بھ فالن کس مرکبي داد کھ بر آن سوار شود، 
شاعر عرب گفتھ است : أال فتي عنده خفان یحملني علیھما انني شیخ علي سفر یعني آیا جوانمردي ھست 

دو تا چکمھ داشتھ باشد و بھ من دھد کھ بپوشم چون من پیرمردي در سفرم)

تحِملَهمـ245
تا مرکبشان دھي - تا وسیلھ سفر بھ آنان بدھي (کلمھ حمل بھ معناي این است کھ بھ کسي مرکبي از قبیل 
اسب و یا شتر و امثال آن بدھي،و "حملھ، یحملھ، حمال " معنایش این است کھ فالني بھ فالن کس مرکبي 
داد کھ بر آن سوار شود، شاعر عرب گفتھ است : أال فتي عنده خفان یحملني علیھما انني شیخ علي سفر 

یعني آیا جوانمردي ھست دو تا چکمھ داشتھ باشد و بھ من دھد کھ بپوشم چون من پیرمردي در سفرم)

برگرداندن - دگرگونيتحِويلًاـ246

زنده می کنیتحِىـ247

تِحيةً ـ248
درود و تحّیت فرستادن(تحّیت از حیات بھ معنی زندگی گرفتھ شده است و شامل ھر دعایی کھ برای 

طول عمر یا بھتر شدن زندگی کسی بکنند(مثل سالم) و ھر کار خیر و ھدیھ ای کھ زندگیش را بھتر کند، 
می شود)

تِحيتهم ـ249
درود وتحیت بر آنھا(تحّیت از حیات بھ معنی زندگی گرفتھ شده است و شامل ھر دعایی کھ برای طول 
عمر یا بھتر شدن زندگی کسی بکنند(مثل سالم) و ھر کار خیر و ھدیھ ای کھ زندگیش را بھتر کند، می 

شود. منظور از عبارت "َتِحیَُّتُھْم ِفیَھا َسَلاٌم: در آن درود و تحیت بر آنھا "سالم" است" این است کھ 
ھنگامی کھ بھشتیان با یکدیگر مالقات می کنند یا فرشتگان نزدشان می آیند در ابتدای کالمشان با گفتن 

"سالم" برای ھم دعا و طلب خیر می کنند)

مھیاي فرار مي شدي-در اندیشھ فرار بودي(از مصدرحید بھ معناي عدول و برگشتن بھ عنوان فرار تِحيدـ250
است . کسي کھ بھ منظور فرار دارد راه خود را کج مي کند، این حالت را عرب حید مي گوید)

زندگي مي کنیدتحيونَ ـ251

مجادلھ - بگو مگو-دشمنيتخاصم ـ252

کھ جّدًا بیم داري-جّدًا مي ترسي (خوف : انتظار ضرر، ترس)تخافَن ـ253

تخافُونَ ـ254
مي ترسید (خوف : انتظار ضرر، ترس. در عباراتی نظیر "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس 
کھ از مقام پروردگارش ترسید دو بھشت است"، در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از 
اینکھ نفست تو را وادار بھ نافرماني از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت 

خاصش بي نصیب شوي ھمچنین ترس از مقام پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی 
انتھای پروردگار است کھ باعث شرم از ارتکاب گناه می شود)

از آنان می ترسید (خوف : انتظار ضرر، ترس)تخافُونهمـ255

کھ با آنھا نشست وبرخاست کنید-کھ امورتان را با امورشان بیامیزیدتخاِلطُوهم ـ256

تخِبت ـ257

نرم و خاشع و متواضع شد (کلمھ خبت بھ معناي زمین مطمئن و محکم است و وقتي گفتھ مي شود : 
أخبت الرجل معنایش این است کھ تصمیم گرفت بھ زمیني محکم برود و یا در آن زمین پیاده شد  و بھ 
تدریج در معناي نرمي و تواضع استعمال شده کھ در آیھ واخبتوا الي ربھم بھ ھمین معنا آمده و نیز در 
جملھ و بشر المخبتین بھ معناي تواضع آمده، مي فرماید افراد متواضع را کھ استکباري از عبادت خدا 

ندارند بشارت بده و نیز در جملھ فتخبت لھ قلوبھم یعني دلھایشان براي او نرم و خاشع مي گردد و بنابر 
این، منظور از اخبات مؤمنین بھ سوي خدا، اطمینان و آرامش یافتنشان بھ یاد او و تمایل دلھایشان بھ 

سوي او است)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



تختانونَـ258
خیانت مي کنید (ُکنُتْم َتْختاُنوَن : خیانت می کردید. کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با 
این تفاوت کھ خیانت را در خصوص نفاق و دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و 

نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ 
کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت 

است)
مخاصمھ مي کنیدتختِصمونَ ـ259

اختالف مي کنید (کنتم تختلفون: اختالف می کنید)تختِلفُونَ ـ260

فرو افتد (از خرور بھ معني بھ خاک افتادن)تِخر ـ261

خارج مي کنيتخِرج ـ262

کھ خارج کنيتخِرج ـ263

تا خارج شود(مؤنث)تخرج ـ264

خارج مي شود (مؤنث)تخرج ـ265

کھ بھ سویشان در آیيتخرج ِإلَيِهم ـ266

کھ ما را خارج کنیتخِرجناـ267

تا خارج کنیدتخِرجواْ ـ268

خارج مي شویدتخرجونَـ269

بیرون مي کنیدتخِرجونَ ـ270

بیرون آورده مي شویدتخرجونَ ـ271

کھ خارجش کنیدتخِرجوه ـ272

تخرصونَ ـ273
حدس و تخمین مي زنید(دراصل از کلمھ خرص و آن عبارت است از سخني کھ با گمان و تخمین و 

بدون علم زده شود و چون چنین سخني در خطر این ھست کھ دروغ در آن رخنھ کرده باشد، لذا کذاب 
دروغپرداز را ھم خراص گفتھ اند)

تخِسٍري ـ274
زیانکاري(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند 

یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و 
ھمین گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

کھ از او بترسي (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد تخشاه ـ275
البتھ تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

کھ خاشع شود(کلمھ خشوع بھ معناي تأثر خاصي است کھ بھ دنبال مشاھده عظمت و کبریا در قلب پیدا تخشع ـ276
مي شود)

مي ترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تخشونَ ـ277
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

از آنھا مي ترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد تخشونهم ـ278
البتھ تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

کھ از او بترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تخشوه ـ279
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

بترسي(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري تخشٰي ـ280
کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

او را بربایند(خطف : قاپیدن و گرفتن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)تخطَفُه ـ281

کھ پنھان کنیدتخفُواْ ـ282

پنھان مي کنید(کنتم تخفون : پنھان مي کردید)تخفُونَ ـ283
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کھ پنھانش کنیدتخفُوه ـ284

کھ پنھانش(مؤنث) کنیدتخفُوها ـ285

پنھان مي کندتخِفي ـ286

تخفیفتخِفيف ـ287

تھي گشت-خالي شدتخلَّت ـ288

تخلُدونَ ـ289
جاودانھ مي شوید(از خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش 

بر صفت و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، 
مثال سنگ ھاي یک پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان 

نیست و این تعبیر بھ خاطر این است کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

خلق مي کني - مي سازي-(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)تخلُق ـ290

خلق مي کنید - مي سازید(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)تخلُقُونَ ـ291

آن را خلق مي کنید - آن را مي سازید(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) تخلُقُونهـ292
است)

جاي گیري ترس در دل (در آیھ منظورعذابي است کھ با سابقھ ترس فرا رسد و قبال نشانھ ھایش برسد)تخوٍف ـ293

ترساندنتخِويفاً ـ294

انتخاب مي کنیدتخيرونَ ـ295

بھ او برسد (آنچھ درتعقیب او بود، از "درک" بھ معنی رسیدن و پیوستن چیزی بھ آنچھ در تعقیب آن تدارکَه ـ296
بوده است)

بھ یکدیگر وام دادیدتداينتم ـ297

ذخیره می کنیدتدِخرونَـ298

کھ داخل کنيتدِخِل ـ299

حتمًا داخل میشویدتدخلُن ـ300

کھ داخل مي شویدتدخلُواْ ـ301

تدرسونَ ـ302
مي خوانید - درس مي خوانید(دراست از نظر معنا اخص از تعّلم است، چون اگر چھ ھر دو بھ معناي 
آموختن است، ولي دراست غالبا در جائي  بھ کار مي رود کھ انسان از روي کتاب درسي را بگیرد و 

بخواند تا بیاموزد)

کھ برسد (آنچھ درتعقیب او بود، از "درک" بھ معنی رسیدن و پیوستن چیزی بھ آنچھ در تعقیب آن بوده تدِرک ـ303
است)

تدع ـ304

کھ بخواني (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي 

اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و 
ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي 

است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را 
بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعواْ ـ305

مي خواند-دعوت مي کند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت 
شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ 

نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ 
لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 

مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با 
صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)
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تدعونَ ـ306

مي خوانید - صدا مي زنید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص 
دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از 
کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن 

بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 
مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با 

صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعونَ ـ307

دعوت مي شوید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است 
بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، 

براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعونَ ـ308

مي خواھید - طلب دعا مي کنید(دراصل تدتعیون بر وزن تفتعلون بود ه و باب افتعال از دعا است. دعاء 
و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن 
شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص 
بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با 

صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي 
و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعونا ـ309

ما را دعوت مي کني (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء 

دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعوننا ـ310

ما را دعوت مي کنید(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء 

دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعونِني ـ311

مرا دعوت مي کنید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء 

دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعونه ـ312

او را مي خوانید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است 
بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، 

براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعوهم ـ313

کھ آنھا را دعوت کنید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء 

دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)
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تدعوهم ـ314

آنھا را دعوت کني (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء 

دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعهم ـ315

کھ آنھا را دعوت کني (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت 
شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ 

نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ 
لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 

مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با 
صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدعٰي ـ316

دعوت مي شود (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است 
بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، 

براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص 
آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او 

را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

تدلُواْ ـ317
براي آب کشیدن دلو مي اندازید("ُتْدُلوْا" در اصل یعنی"براي آب کشیدن دلو مي اندازید" در 

عبارت"َوُتْدُلوْا ِبَھا ِإَلى ٱْلُحکَّاِم ِلَتْأُکُلوْا َفِریقًا مِّْن َأْمَواِل ٱلنَّاِس " کنایھ از رشوه دادن است چون در ھنگام 
دلو انداختن نیز چیزی را بھ چاه می اندازی تا بھ ھمراه آن چیز دیگری کھ ھمان آب است را باال بکشی. 

در اصل ال تدلوا بوده کھ "ال" بھ قرینھ لفظی "َلا َتْأُکُلوْا " در جملھ قبلی حذف شده است)
نزدیک شد - از قید وبندھا رھا شدتدلَّٰي ـ318

ھالک مي کند (اعم از انسان،جنبندگان و اموال)تدمر ـ319

ھالک کردني ناگفتنيتدِمرياً ـ320

مي چرخدتدور ـ321

تدِهن ـ322
نرمي و مالیمت کني (از مصدر ادھان است کھ مصدر باب افعال از ماده دھن است و دھن بھ معناي 

روغن و ادھان و مداھنھ بھ معناي روغن مالي و بھ اصطالح فارسي ماست مالي است، کھ کنایھ است 
از نرمي و روي خوش نشان دادن)

آن را دست بھ دست مي کنید - آن را مي چرخانیدتِديرونها ـ323

کھ ذبح کنیدتذْبحواْ ـ324

وا مي گذاري - رھا مي کنيتذَرـ325

وا مي گذارید - رھا مي کنیدتذَرونَ ـ326

آن را بھ ھرسو پراکنده کند(از ذرأ بھ معني تفریق و جدا کردن است)تذْروه ـ327

اورا واگذاریدتذَروها ـ328

 کھ رھایشان کنيتذَرهم ـ329

تذَکِّر ـ330
یاد آوري کند( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات 

بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را 
مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

تذْکُر ـ331
یاد مي کني ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات 

بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را 
مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است. عبارت "َتْفَتُأ َتْذُکُر ُیوُسَف " یعنی : ھمیشھ از یوسف 

یاد می کنی)

تذَکَّر ـ332
متذکر شد - پند گرفت ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)
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مایھ یادآوري (کلمھ تذکره بھ معناي ھر ھشداري است کھ آدمي با دیدن و یا شنیدن آن الگویي مي گیرد تذِْکرةً ـ333
کھ عمل خود را طبق آن انجام دھد)

تذَکَّرواْ ـ334
یاد کنند-متذّکر شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

تذْکُرواْ ـ335
یاد کنید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 

نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

تذَکَّرونَ ـ336
متذّکر مي شوید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

تذِْکِريي ـ337
تذّکرات من-یاد آوري ھاي من ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 
شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 

پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

تِذلُّـ338
ذلیل و خوار می کنی (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي 

بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و 
المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

تذِْليلًاـ339
مطیع و رام بودن (در جملھ "ُذلَِّلْت ُقُطوُفَھا َتْذِلیالًَ "منظور این است کھ خداي تعالي میوه ھاي بھشتي را 

براي ایشان مسخر کرده و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده، بھ ھر نحو کھ بخواھند بدون ھیچ مانع و 
زحمتي بچینند .کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان 

آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و 
نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

تذُوداِنـ340
آن دوزن منع مي کردند - آن دوزن حبس مي کردند (از ذود  بھ معناي حبس و منع است و مراد از آن 

در آیھ شریفھ 23 سوره مبارکھ قصص این است کھ : آن دو زن گوسفندان خود را از اینکھ بھ طرف آب 
بروند و یا از اینکھ با گوسفندان مردم مخلوط شوند، جلوگیري مي کردند)

کھ بچشید (جزم آن بھ دلیل جواب واقع شدن برای شرط قبل از خود می باشد)تذُوقُواْـ341

کھ برودتذْهب ـ342

ضعیف میشوید و نیرویتان ھدر مي رودتذْهب ِرحيکُم ـ343

کھ ببریدتذْهبواْ بِــ344

مي رویدتذْهبونَ ـ345

تذْهلُ ـ346
بي خبر مي شود - از یاد مي برد (از ذھول بھ معناي  با دھشت از چیزي گذشتن  و رفتن .درجملھ 

"َتْذَھُل ُکلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت "یعني ھول قیامت بھ حدي است کھ زني کھ در حال شیر دادن مي باشد 
بچھ اش را از یاد مي برد و فرار مي کند)

آن دو رو یا رو شدند - آن دو یکدیگر را دیدندتراَءاـ347

تراَءِت ـ348
رو یا رو شد(در عبارت"َفَلمَّا َتَراَءِت ٱْلِفَئَتاِن ": رو یا رو شدند. چون اگر جملھ با فعل شروع شود(جملھ 
فعلیھ) وبعد از آن فاعل بھ صورت اسم ظاھر بیاید(نھ اینکھ جزء فعل باشد) فعل بھ صورت مفرد آورده 

مي شود اگرچھ فاعل آن مثّني یاجمع باشد)
خاکتراب ـ349

تراثَ ـ350
ارث (ارث و وراثت بھ معناي انتقال قھري و بدون معاملھ دسترنج کسي است بھ غیر و بھ ھمین جھت 
مالي را کھ از میت بھ وارثش منتقل مي شود میراث - با قلب واو بھ ي - و تراث - با قلب واو بھ تاء - 

گویند)
رضایت دو طرفھ ( از معانی کھ باب تفاعل بھ اصل فعل اضافھ می کند، مشارکت است)تراٍض ـ351

بھ یکدیگر رضایت داده اند (از معانی کھ باب تفاعل بھ اصل فعل اضافھ می کند، مشارکت است)تراضواْ ـ352

بھ یکدیگر رضایت داده اید (از معانی کھ باب تفاعل بھ اصل فعل اضافھ می کند، مشارکت است)تراضيتم ـ353

جمع ترقوه است کھ بھ معناي استخوانھاي اطراف گردن کھ از طرف چپ و راست گردن را در میان تراِقي ـ354
گرفتھ اند .

درخواست کامجویي مي کند-خالف اراده طرف مقابل را اراده مي کند(در اصل از کلمھ رود بھ معناي تراِود ـ355
تردد و آمد و شد کردن بھ آرامي است)
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آن را مي بینيتراه ـ356

آنھا را مي بینيتراهم ـ357

استخوانھاي سینھ (جمع تریبھ بھ معني استخوان سفید. در سوره مبارکھ طارق آیات شریفھ 5 تا 7 آمده 
است کھ: "پس انسان باید بنگرد کھ از چھ چیز آفریده شده است؟از آبی جھنده *آفریده شده است کھ از 

بین کمر و استخوانھای سینھ بیرون می آید"
بسیاری با نگاھی ناقص بھ یافتھ ھای علمی و عنوان کردن این موضوع کھ "منشأ نطفھ انسان بیضھ 

مرد(محل تولید اسپرم) و تخمدان زن (محل تولید تخمک) می باشد کھ ھیچکدام ربطی بھ کمر و قفسھ 
سینھ ندارند"بھ خیال خام خود مدعی شده اند در قرآن کریم عیب و ایراد پیدا کرده اند اّما نگاھی کاملتر 
ھمراه با استناد بھ یافتھ ھای جدیدتر علمی اعجاز قرآن را نمایان می سازد. پس از رسیدن بھ سن بلوغ 

تنھا مغز استخوان ھایی ھمانند مھره ھا، جناغ سینھ و دنده ھا کھ ھمان اسکلت محوری خوانده می شوند 
(صلب و ترائب) عمل خونسازی را انجام می دھند ضمن اینکھ اغلب سلولھای بنیادی پس از بلوغ در 

این ناحیھ تولید می شود اما این چھ ربطی بھ تولید اسپرم و تخمک دارد.

واضح است کھ منشأ ھر ساخت و سازی در بدن انسان، خون می باشد زیرا خون، اکسیژن و دیگر مواد 
اولیھ مورد نیاز ھر ساخت و سازی را در اعضای مختلف تأمین می کند گرچھ موضوع بھ ھمین جا ختم 

نمی شود.
بر اساس گزارشی کھ متن کامل آن در نشریھ Science درج شده است، محققان ژاپني براي اولین بار 
در جھان توانستند با استفاده از سلول ھاي خون انسان، سلول ھاي نابالغ تخمك را تولید كنند و در حال 
تالش برای تولید سلول ھاي تخمك بالغ با قابلیت تولید مثل می باشند ھمچنین با استفاده از فرآیند مشابھ 

در پی تولید سلول ھاي اسپرم انسان از خون ھستند.
*اصطالح آب جھنده عالوه بر منی بھ خون نیز می تواند اشاره داشتھ باشد. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ منشأ نطفھ انسان بین کمر و استخوانھای سینھ است، 
اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

انتظار(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)تربص ـ359

بھ انتظار نشستید- منتظر ماندید- درنگ کردید(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي تربصتم ـ360
حبس و جلوگیری)

منتظر بمانید(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)تربصواْ ـ361

انتظار می برید(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)تربصونَـ362

پشت سر ھم آوردن چیزي (در جملھ "َرتَّْلَناُه َتْرِتیالًَ "یعني آن را با مھلت و آرامي با حفظ پیوستگي و ترِتيلًاـ363
نظم ونھ بریده بریده خواندیم)

تِرثُواْ ـ364
کھ ارث برید (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال 

او، ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَلـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در 
روایات  آمده کھ براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل 

آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ اھل بھشت مي دھند)
برگردانده مي شودترجع ـ365

برگردانده مي شویدترجعونَ ـ366

آن را برگردانیدترِجعونها ـ367

بھ شّدت بھ لرزه در آیدترجف ـ368

ترجموِن ـ369

کھ مرا سنگسار کنید-کھ مرا متھم کنید-کھ مرا برانید(در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر 
دار و مرد زن داري کھ زنا کرده اند را "سنگسار" نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي 

کھ قرآن، حکم تازیانھ را در مورد زنا حتي با مشخص نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع 
سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، صرفنظر و آن را موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در 
سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  نصف زن شوھر دار آزاد تعیین نموده کھ بدیھي 
است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني نمي دھد عالوه بر این در آیاتي کھ 

مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا نکرده است)

امید داریدترجونَ ـ370

تراِئِب ـ358

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



بھ آن امید داريترجوها ـ371

تأخیر بینداز - دور کن (بھ آینده موکول کن)ترِجيـ372

ترحمونَ ـ373
مورد رحمت واقع شوید (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي 
کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد 

عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت 
رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از 

رحمت خاص او محروم می گردد)
کھ برگردانده شودترد ـ374

شما زنان مي خواھیدتِردنَ ـ375

برگردانده مي شویدتردونَ ـ376

سقوط می کنی - ھالک می شویتردٰىـ377

از مکاني بلند سقوط کند-ھالک شودتردٰي ـ378

باعث سقوط من شوي - مرا بھ ھالکت بیندازيترِديِن ـ379

روزي می دھی (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء ترزقـ380
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

شما دو نفر آن را بھ عنوان رزق استفاده می کنید-شما دونفر آن را می خورید (از رزق بھ معنی عطائي ترزقاِنِهـ381
کھ جاري و ھمیشگي باشد)

از آن خشنود باشيترضاه ـ382

از آن خشنود باشيترضاها ـ383

کھ راضي شویدترضواْ ـ384

خشنودید- راضي ھستیدترضونَـ385

بھ آن خشنودیدترضونها ـ386

کھ راضي شويترضٰىـ387

ترغَبونَـ388

میل و رغبت دارید - تمایل دارید (در مورد آیھ شریفھ 127 سوره مبارکھ نساء، در جاھلیت رسم بر این 
بود کھ از ارث شخصی کھ مرده بود زن و فرزندان خردسالش سھمی نمی بردند و ارث را بھ فردی از 

خانواده می دادند کھ بالغ باشد و بھ نوعی بزرگ خانواده تا او ھر طور صالح دانست مخارج زن و 
فرزند مّیت را ھم از آن مال تأمین کند کھ چون سھم مشخصی برای آنان تعیین نشده بود بسیار اتفاق می 
افتاد کھ شخص متوّلی حق زن و فرزندان را می خورد یا شخصی کھ با آن زن شوھر مرده ازدواج می 
کرد مالش را نیز تصاحب می نمود یا اینکھ مانع ازدواج آن زن می شدند تا مجبور شود از مالش چشم 
پوشی کند تا اینکھ آیاتی نازل شد و سھم ارث برای زن و فرزندان مشخص کرد پذیرش این آیات برای 
برخی از مسلمانان سخت بود و انتظار داشتند آیھ ای نازل شود و وضعیت قبلی را برگرداند کھ این آیھ 

نازل شد و بر عمل بھ آیات ارث تأکید نمود و فرمود کھ اگر تمایل دارید با زنان شوھر مرده ازدواج 
کنید سھم ارثی کھ پروردگار برایشان مشخص نموده بھ آنان بدھید ھمچنین سھم یتیمان آنھا را)

کھ بلندي و رفعت داده شودترفَع ـ389

باال رويترقَٰي ـ390

ترک کرد- بھ جای گذاشتترک ـ391

ترکَبنـ392

حتمًا طی می کنید - حتمًا سوار می شوید ("َلَتْرَکُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبٍق " یعنی : حتمًا از مرحلھ ای بھ مرحلھ 
دیگر پای می گذارید. کلمھ طبق بھ معناي چیزي و یا حالي است کھ مطابق چیز دیگر و یا حال دیگر 
باشد، چھ اینکھ یکي باالي دیگري قرار بگیرد و چھ نگیرد بلکھ پھلوي ھم باشند و بھ ھر حال منظور 

مراحل زندگي است کھ انسان آن را در تالشش بھ سوي پروردگارش طي مي کند، مرحلھ زندگي دنیا و 
سپس مرحلھ مرگ و آنگاه مرحلھ حیات برزخي و سپس مرگ در برزخ و ھنگام دمیدن صور و در آخر 

انتقال بھ زندگي آخرت و حساب و جزا)
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کھ سوار شویدترکَبواْـ393

سوار مي شویدترکَبونَ ـ394

کھ سوارش شویدترکَبوها ـ395

ترک کردمترکْت ـ396

ترک کردید - واگذاشتید - رھا کردیدترکْتم ـ397

آن را ترک کردیدترکْتموها ـ398

ترک کردند (آن زنان)-بھ جا گذاشتند(آن زنان)ترکْن ـ399

اندکي متمایل شوي (رکون اعتمادي است کھ توأم با میل باشد،بھ معناي میل کردن بھ سوي چیزي و ترکَن ـ400
تسکین دادن خاطر بھ وسیلھ آن است و کلمھ ُرکن بھ معناي ناحیھ قوي تر و اصلي تر ھر چیز است)

برجا گذاشتیم-ترک کردیمترکْنا ـ401

آن را برجا گذاشتیم-آن را ترک کردیمترکْناها ـ402

بر جا گذاشتند-ترک کردندترکُواْ ـ403

تورا رھا کردندترکُوک ـ404

آن را بھ جا گذاشتترکَه ـ405

ترکشان کرد - رھایشان کردترکَهم ـ406

پرتاب مي کند-مي افکندترِمي ـ407

بھ سویشان پرتاب مي کندترِميِهم ـ408

کھ مرا مي بینيترِن ـ409

حتمًا خواھید دیدترونَّ ـ410

آن را ببینیدترونها ـ411

حتمًا آن را خواھید دیدترونها ـ412

بترسانید (ازرھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)ترِهبونَـ413

بھ صورتی اجتناب ناپذیر آن را فرا مي گیرد(رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ارھاق ترهقُها ـ414
بھ معناي تکلیف کردن است)

بھ صورتی اجتناب ناپذیر آنان را فرا می گیرد(رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ترهقُهم ـ415
ارھاق بھ معناي تکلیف کردن است)

مي بیني - مي بیند - ببینی (مؤنث در جملھ "َأْو َتُقوَل ِحیَن َتَري ٱْلَعَذاَب ")ترٰىـ416

مي بیني(در عباراتی نظیر "َوَتَرى ٱْلُمْجِرِمیَن: و مجرمان را می بینی" در اصل ھمان "َتَرىٰ" است کھ ترىـ417
صدای کشیده "آ" در آخر آن بھ دلیل رسیدن بھ ھمزه وصل کوتاه شده است)

تِرحيونَ ـ418
ھنگام غروب گلھ را از چرا گاه برمي گردانید (تریحون از اراحة است کھ بھ معناي برگرداندن رمھ و 
گلھ از چراگاه بھ منزل در ھنگام غروب براي آسایش است و لذا آن مکاني را کھ احشام در آن آسایش 

مي کنند مراح گویند)
مي خواھيتِريد ـ419

مي خواھیدتِريدونَ ـ420

دیدي (مؤنث)ترِين ـ421

بھ من نشان دھيتِريني ـ422
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متمایل میشود (از مصدرتزاور است بھ معناي تمایل کھ از ماده زور بھ معناي میل گرفتھ شده)تزاور ـ423

زیاد مي کند-مي افزایدتزداد ـ424

حقیر و اندک مي بیندتزدِري ـ425

تزرعونَ ـ426
مي رویانید و رشد مي دھید بھ حدي کھ دانھ بدھد (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و 

مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم 
روییدني را شامل مي شود)

تزرعونهـ427
آن را مي رویانید و رشد مي دھید بھ حدي کھ دانھ بدھد (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین 

مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات 
ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

مي پندارید (زعم بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده. ُکنُتْم َتْزُعُموَن : تزعمونَـ428
می پنداشتید)

تزکَّٰى ـ429
پاک کرد - در جھت خیر و برکت رشد داد( از مصدر تزکي بھ معني رشد در جھت خیر و برکت است. 
اگر ماضی باب تفعل باشد مثل : "َقْد َأْفَلَح َمن َتَزکَّىٰ: رستگار شد کسی کھ پاک کرد". در مورد افعالي کھ 

ریشھ آنھا بھ یکي از حروف علة (واي) ختم مي شود در برخي صیغھ ھا ماضي باب تفّعل و مضارع 
مجزوم آنھا دقیقًا ھم شکل مي گردند کھ باید با توجھ بھ موقعیت فعل در جملھ تشخیص داد کھ آن را 

ماضي ترجمھ کنیم یا مضارع )

تزکَّٰى ـ430

کھ پاک شوي - کھ در جھت خیر و برکت رشد یابی - کھ پاک کرد( از مصدر تزکي بھ معني رشد در 
جھت خیر و برکت است. اگر مضارع مجزوم باشد مثل: "َوَمن َتَزکَّىٰ َفِإنََّما َیَتَزکَّىٰ ِلَنْفِسِھ: و ھر کس کھ 
پاک کرد پس فقط برای خودش پاک کرده" کھ چون شرط برای جملھ بعدی شده جزم گرفتھ است. در 
مورد افعالي کھ ریشھ آنھا بھ یکي از حروف علة (واي) ختم مي شود در برخي صیغھ ھا ماضي باب 

تفّعل و مضارع مجزوم آنھا دقیقًا ھم شکل مي گردند کھ باید با توجھ بھ موقعیت فعل در جملھ تشخیص 
داد کھ آن را ماضي ترجمھ کنیم یا مضارع )

پاکشان مي کني - در جھت خیر و برکت رشدشان می دھی( از مصدر تزکي بھ معني رشد در جھت تزکِّيِهمـ431
خیر و برکت است)

بلغزدتِزلَّ ـ432

توشھ برداریدتزودواْ ـ433

کھ منحرف شود - کھ زایل شود-کھ نابود شود-کھ از جا کنده شودتزولَـ434

کھ آن دو منحرف شوند - کھ آن دوزایل شوند-کھ آن دونابود شوند-کھ آن دواز جا کنده شوندتزولَا ـ435

بھ سوي ھالکت (بیرون)رود(کلمھ زھوق بھ معناي خروج بھ سختي و اصل آن بھ طوري کھ گفتھ  اند بھ تزهق ـ436
معناي بیرون آمدن جان و مردن است)

جداشوند - متفرق شوندتزيلُواْ ـ437

تساَءلُونَـ438
از یکدیگر درخواست و مسألت مي کنید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی 

کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی 
برای رفع یک حاجت)

کھ بیافکند-کھ بریزدتساِقطْ ـ439

تسأَلُن ـ440
یقینًا حتمًا باز خواست مي شوید-یقینًا حتمًا مورد سؤال واقع مي شوید (اصل در معنای سؤال طلب کردن 

است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک 
پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

کھ سؤال کنید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال تسأَلُواْ ـ441
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

تسأَلُونَ ـ442
سؤال مي شوید-ازشما بازخواست مي شود-ازشما درخواست کمک شود (اصل در معنای سؤال طلب 

کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای 
یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

تسأَلُهم ـ443
از آنھا در خواست کردي (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای 

شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 
حاجت)

تسبیح مي گوید-منزه وعاري از ھر عیبي مي داند(تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)تسبح ـ444
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کھ تسبیحش بگویید-کھ او رامنزه وعاري از ھر عیبي بدانید(تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)تسبحوه ـ445

تسبیحش (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)تسِبيحهـ446

تسبیحشان (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)تسِبيحهم ـ447

تستأِْنسواْـ448
کھ اجازه بگیرید - کھ آشنایي دھید (در جملھ "َلا َتْدُخُلوْا ُبُیوتًا َغْیَر ُبُیوِتُکْم َحتَّيٰ َتْسَتْأِنُسوْا " یعني وقتي 
وارد خانھ اي مي خواھید بشوید بھ جاي ورود ناگھاني با گفتن سالم یا "یا اهللا" و کلماتي از این قبیل 

ورودتان را با ُأنس و الفت ھمراه کنید وانس بھ ھر چیز و بھ سوي ھر چیز بھ معناي الفت گرفتن بھ آن 
و آرامش یافتن قلب بھ آن است)

عوض مي کنید(بھ جّد وجھد)تستبِدلُونَ ـ449

تا آشکار شود (بھ جّد وجھد)تستِبنيـ450

پنھان مي کنید(بھ جّد وجھد)تستِترونَ ـ451

اجابت مي کنید(بھ جّد وجھد)تستِجيبونَ ـ452

کھ استخراج کنید(بھ جّد وجھد)تستخِرجواْ ـ453

استخراج مي کنید(بھ جّد وجھد)تستخِرجونَ ـ454

آن را سبک مي یابیدتستِخفُّونها ـ455

کھ کسي را براي شیر دادن اجیر کنید - کھ دایھ بگیریدتسترِضعواْ ـ456

تستعِجلُونَ ـ457
تقاضاي تعجیل (عذاب)مي کنید(بھ جّد وجھد)(کلمھ استعجال بھ معناي این است کھ از دیگري بخواھي 

عجلھ کند و او را بر انجام خواستھ ات تحریک کني. از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان 
کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ 

اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

تستعِجلُوه ـ458
تقاضاي تعجیل آن (عذاب)رامي کنید(بھ جّد وجھد)(کلمھ استعجال بھ معناي این است کھ از دیگري 

بخواھي عجلھ کند و او را بر انجام خواستھ ات تحریک کني. (از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ 
عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن 

بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)
کھ استغفار کني - کھ با اصرار طلب آمرزش کني(بھ جّد وجھد)تستغِفر ـ459

بھ یاري مي طلبیدید(بھ جّد وجھد)تستِغيثُونَ ـ460

کھ با جّدیت طلب فتح وپیروزي مي کنید( از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است)تستفِْتحواْ ـ461

تستفِْتياِن ـ462

شما دو نفر از من فتوا خواستید(کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي 
دیگران مشکل باشد و چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش 
این است کھ من از او حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این 

ماده لغوي فھمیده مي شود این است کھ معناي این کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ 
ھرجوابي بلکھ جوابي کھ از خود شخص باشد و شخص آن جواب را با قابلیتھاي خود بدست آورده باشد 

و بھ ھمین جھت است کھ مسالھ گو(بازگو کننده نظرات دیگران) را صاحب فتوا نمي خوانیم)
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تستقِْسمواْ ـ463

کھ قسمت مي کنید - کھ سھم بندي مي کنید(در عبارت"ان تستقسموا باالزالم ذلکم فسق" کلمھ َأْزَلاُم بھ 
معناي ترکھ چوبھائي است کھ در ایام جاھلیت وسیلھ نوعي قمار و شرط بندی بوده بھ این شکل کھ شتر 
یا حیوانی دیگر را بھ بیست و ھشت قسمت مساوی تقسیم می کردند سپس با ده ترکھ چوب کھ با نامھای 

فذ، توأم، مسبل، نافس، حلس، رقیب، معلي، سفیح، منیح، وغد نامگذاری شده بودند، گوشت آن حیوان را 
سھم بندی می نمودند کھ ھفت تیر چوبی اول بھ ترتیب از یک قسمت تا ھفت قسمت از آن بیست و ھشت 
قسمت، نصیب داشت و سھ چوبھ آخر آن نھ تنھا نصیبي نداشتھ بلکھ دارندگان آن سھ چوب بایستی قیمت 
حیوان را ھم پرداخت می کردند. خصوصیت اصلی این نوع تقسیم کردن شانسی و اتفاقی بودن آن بوده 
است. قمار و شرط بندی از آن جھت کھ موجب تعطیل شدن کار و تالش و تولید و خدمات در جامعھ و 
در نتیجھ فلج شدن آن می شود، در قرآن کریم حرام شده است ولی مسابقھ گذاشتن و تعیین جایزه برای 

کارھایی کھ فایده ای در جھت پرورش و کمال انسانھا داشتھ باشد از جھت روحی از قبیل مسابقات 
علمی یا از جھت جسمی مثل مسابقات ورزشی، پسندیده است ھمانگونھ کھ پروردگار متعال نیز برای 

نیکوکاران، برکات و جوائز دنیوی و بھشتی را قرار داده است)

تستکِْبرونَ ـ464
ُکنُتْم َتْسَتْکِبُروَن : با نھایت تالشتان استکبار مي ورزیدید و خود را بزرگ جلوه می دادید( استکبار 

عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر 
از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي 
 نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است". عبارت "َوُکنُتْم َعْن َءاَیاِتِھ َتْسَتْکِبُروَن 

"یعنی: خود را بسیار باالتر و بزرگتر از آن می دانستید کھ آیاتش را بپذیرید)

تستکِْثر ـ465
در نظرت بسیار بیاید("َوَلا َتْمُنن َتْسَتْکِثُر " یعنی : مّنت مگذار در حالی کھ در نظرت بسیار آمده 

است(کار خیري را کھ براي کسی کرده اي بزرگ نشمار در حالی کار خیر خود را بزرگ و 
بسیارتصور کرده ای چون پروردگارت مالک ھر چیز است و توفیق این کار خیر را او بھ تو داده 

است))
تا قرار گیرید (استواء بر ظھر بھ معناي استقرار بر پشت حیوان و یا ھر مرکب دیگر است)تستوواْـ466

مساویست (مؤنث)تستِوي ـ467

مسخره مي کنید(بھ جّد وجھد،"کنتم َتْسَتْھِزُئوَن ":مسخره مي کردید. ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در تستهِزئُونَ ـ468
غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

تسجد ـ469
کھ سجده کني(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 

است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در 
آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند 

و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

تسحرنا ـ470
کھ ما را جادو کني (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي 
شکم و بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ 

غالب جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

تسحرونَ ـ471
نیرنگ و افسون مي شوید-جادو مي شوید (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا 

"مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند 
شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

تسخرواْ ـ472

کھ مسخره کنید (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام 
دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ تسخیر 

چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر 
خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و 

نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با 
او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در 

واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و 
مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ 

ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل 
شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. وقتي گفتھ 
مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ 

مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)
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تسخرونَ ـ473

مسخره مي کنید (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، 
انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ 
تسخیر چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي 
بر خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و 
نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با 

او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در 
واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و 

مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ 
ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل 

شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. وقتي گفتھ 
مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ 

مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)
شاد مي کند(مؤنث)تسر ـ474

ھنگام صبح گلھ را بھ چرا گاه مي برید (کلمھ تسرحون از ماده سروح است کھ بھ معناي بیرون شدن تسرحونَـ475
احشام از اصطبل بھ چراگاه در ھنگام صبح است گفتھ مي شود)

پنھان مي کنید(سر :مطلبي است کھ در دل خود پنھان کرده باشي و نخواھي دیگران از آن خبردار شوند)تِسرونَ ـ476

رھا کردنتسِريح ـ477

ُنھ-9ِتسِع ـ478

نود و نھِتسع وِتسعونَـ479

ُنھ-9ِتسعةُ ـ480

نوزدهِتسعةَ عشر ـ481

کوشش مي کند(مؤنث)تسعٰي ـ482

کھ بیافتدتسِقطَ ـ483

نوشانده مي شودتسقَٰی ـ484

کھ آرامش یابیدتسکُنواْ ـ485

آرامش پیدا کنیدتسکُنونَـ486

تا (از طریق راھھا) نفوذ کنید(کلمھ سلوک بھ معناي نفوذ کردن و نفوذ دادن است)تسلُکُواْ ـ487

سالم کنیدتسلِّمواْ ـ488

تا مطیع وتسلیم شویدتسِلمونَ ـ489

تسلیمًا-تسلیم شدني آن طور کھ باید(در جایي کھ مفعول مطلق شده -احزاب 56)تسِليماً ـ490

مي شنوي (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن تسمع ـ491
از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

می شنواني (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ تسِمع ـ492
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

تسمع ـ493
مي شنوي (مجزوم شده چون جواب شرط شده برای جملھ قبلش. کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا 
و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و 

عمل بھ آن)

حتمًا مي شنوید(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ تسمعن ـ494
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

مي شنوید (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن تسمعونَ ـ495
از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



تسمٰي ـ496

نامیده مي شود ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، 
مي گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر 

گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي 
بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این 

شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده 
کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید. حرکت میم آخرش بھ دلیل تقارن با ساکن و تشدید کلمھ بعد است)

تسِميةَ ـ497

نامیدن ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي 
گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان 

مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق 
شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای 

پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک 
پروردگار دانستھ اید. حرکت میم آخرش بھ دلیل تقارن با ساکن و تشدید کلمھ بعد است)

نام چشمھ ایست در بھشت(در اصل : پرشدن - بلند کردن)تسِنيٍم ـ498

سیاه مي شودتسود ـ499

از دیوارباال رفتندتسورواْ ـ500

یکسان مي شدتسوٰي ـ501

شما را بدحال مي کندتسؤکُم ـ502

آنان را بدحال مي کندتسؤهم ـ503

بھ راه مي افتدتِسري ـ504

مي چرانیدتِسيمونَ ـ505

مي خواھيتشاُء ـ506

شبیھ بھ ھم است(منظور این است کھ با معاني دیگري غیر از قصد اصلي نیز مي توان آن را معني کرد 
ولي با کمک گرفتن از آیاتي کھ فقط یک معني از آنھا استنباط مي شود و محکمات مي باشند معني 

اصلي آیات متشابھ نیز آشکار مي گردد مثًال ممکن است کسي با توجھ بھ عبارت "یداهللا فوق 
ایدیھم"تصور کند نعوذ باهللا خداوند دست دارد ولي با رجوع بھ آیھ محکم" لیس کمثلھ شيء"راه براین 

تصور غلط بستھ مي شود.محكمات آیاتي از قرآن ھستند كھ درك مقصود آنھا نیاز بھ آیات دیگر ندارد و 
لذا مستقًال مي توان بھ آن آیھ عمل نمود اما متشابھات آیاتي ھستند كھ درك مقصود اصلي آنھا تنھا با جمع 

نمودن آن با آیات دیگر وكمك گرفتن از "راسخون في العلم" كھ ھمان پیامبر صلي اهللا وعلیھ وآلھ و 
معصومین علیھم السالم مي باشند  میسرمي شود

بھ عنوان مثال براي آیات محكمات، آیھ ي "َوَأِقِم ٱلصَّلوَٰة ِإنَّ ٱلصَّلوَٰة َتْنَھيٰ َعِن ٱْلَفْحَشاِء َوٱْلُمنَکِر "معنایش 
واضح و قابل عمل كردن است لذا ھركسي مي فھمد كھ باید بھ حكم قرآن كریم نماز بخواند اما آیھ ي "َلا 
َتْقَرُبوْا ٱلصََّلوَٰة َوَأنُتْم ُسَکاَريٰ " (بھ نماز نپردازید در حالیكھ مست كرده اید) ممكن است این تصور را در 
ذھن شنونده ي نا آشنا بھ بقیھ ي آیات قرآن بوجود آورد كھ نوشیدن شراب فقط قبل از نماز خواندن حرام 
است لذا این آیھ از متشابھات است ولي با رجوع بھ آیھ ي "ِإنََّما ٱْلَخْمُر َوٱْلَمْیِسُر َوٱْلَأنَصاُب َوٱْلَأْزَلاُم ِرْجٌس 

مِّْن َعَمِل ٱلشَّْیَطاِن َفـٱْجَتِنُبوُه َلَعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن " كھ از محكمات است این ابھام رفع مي گردد پس ابھام آیات 
متشابھ با رجوع بھ آیات محكمات رفع مي گردد)

تشابه عليـ508

مشتبھ شده بر(عبارت "َفَتَشاَبَھ ٱْلَخْلُق َعَلْیِھْم: کھ در این صورت(این تصور باطل نتیجھ این است کھ) بر 
آنان خلقت مشتبھ شده است" یعنی خلقت و آفرینش را با چیزی شبیھ آن اشتباه گرفتھ اند مثًال در زمان ما 

درون محفظھ ای با شرائط شبیھ سازی شده رحم پستانداران موجوداتی را پرورش داده اند و ھمین 
موضوع برخی را بھ اشتباه می اندازد کھ آنھا موجودی را خلق نموده اند در حالی کھ اصل آن موجود یا 

ھمان نطفھ اش کھ در ساختار ژنی آن تمامی اطالعات الزم برای یک موجود کامل شدن مھیا است را 
از بدن موجود زنده دیگری کھ مخلوق پروردگار بوده، گرفتھ و تنھا با مواد و عناصری کھ خود آنھا نیز 

مخلوق پروردگار بوده اند شرایط رشد و نمو آن را فراھم کرده اند کھ این کارشان تفاوت چندانی با 
کاشتن دانھ یک درخت ندارد ھمان طور کھ باغبانی کھ دانھ درختی را کاشتھ نمی تواند ادعا کند کھ 

خالق این درخت تناور اوست ادعای خلقت این موجودات توسط انسان نیز خیال و توھمی بیش نیست)

تشابه ـ507
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شبیھ بھ ھم استتشابهت ـ509

مخالفت و سرسختي و دشمني مي کنیدتشاقُّونَـ510

مشورتتشاوٍر ـ511

تشتِکي ـ512
شکایت مي کند (مؤنث) (کلمھ اشتکاء کھ مصدر فعل تشتکي است، بھ معناي اظھار ناراحتي است و 

فرقش با کلمھ شکایت این است کھ شکایت بھ معناي نامالیماتي است کھ دیگري براي آدمي فراھم ساختھ 
و اشتکاء اظھار ناراحتي ھایي است کھ خودش پیش آمده)

مي خواھدتشتِهي ـ513

آن را مي خواھدتشتِهيِه ـ514

خیره مي شود (از شخص بھ معني باز ایستادن مردمک چشم از حرکت)تشخص ـ515

مي نوشیدتشربونَ ـ516

کھ شریک سازي (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این تشِرکـ517
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

کھ شریک سازید (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این تشِرکُواْـ518
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

تشِرکُونَ ـ519
شرک مي ورزید-شریک مي سازید (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 

پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک 
شده اند)

شکافتھ مي شودتشقَّق ـ520

کھ در رنج بیفتي-بد بخت شويتشقَٰي ـ521

تشکُرواْ ـ522
کھ شکر کنید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ 

مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو 
ارزاني داشتھ است)

تشکُرونَ ـ523
شکر مي کنید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ 

مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو 
ارزاني داشتھ است)

تشهد ـ524

کھ شھادت دھد (مؤنث)(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي 
مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع 
یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان 

زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 
نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات 

کننده یک مدعاست نیز می گویند )

تشهد ـ525

گواھي مي دھد (مؤنث)(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي 
مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع 
یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان 

زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 
نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات 

کننده یک مدعاست نیز می گویند )

تشهدوِنـ526

کھ نزد من حضور داشتھ باشید (مخّفف : َتْشَھُدوِني)(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و 
اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در 

نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ 
این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش 
آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد 

بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

تشهدونَ ـ527
شما شاھدید-گواھي مي دھید- حاضر بودید و  اطالع یافتید (کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در 

جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم 
 و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم )

کھ شیوع پیدا کند(مؤنث)تِشيع ـ528

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



کھ بھ شکل ...در آید-کھ بھ حالِت ...در آیدتصِبح ـ529

بھ شکل ...در آید-بھ حالِت ...در آیدتصِبح ـ530

بھ حالت ... در آییدتصِبحواْ ـ531

صبح می کنیدتصِبحونَـ532

تصِبر ـ533
صبر مي کني (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین 

عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع 
دوری از آن را الزم می دانند)

تصِبرواْ ـ534
کھ صبر کنید (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین 

عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع 
دوری از آن را الزم می دانند)

تصِبرونَـ535
صبر مي کنید (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین 

عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع 
دوری از آن را الزم می دانند)

بھ تو برسد-براي تو پیش آیدتِصبک ـ536

بھ شما برسد-براي شما پیش آیدتِصبکُمـ537

بھ آنھا برسد-براي آنھا پیش آیدتِصبهم ـ538

صدقھ داد(صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)تصدق ـ539

صدقھ بده - ببخش(صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات تصدق ـ540
واجب است)

کھ صدقھ بدھید(صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب تصدقُواْ ـ541
است)

جلوگیري مي کنید- باز مي داریدتصدونَ ـ542

ما را باز داریدتصدونا ـ543

رو مي کني (تصدي بھ معناي متعرض شدن و روي آوردن بھ چیزي و اھتمام در امر آن است)تصدٰي ـ544

کف زدنتصِديةً ـ545

راستي چیزي را تأیید کردن - راست پنداشتن(در عبارت "َتْصِدیَق ٱلَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ " منظور این است کھ تصِديق ـ546
قرآن کریم راست بودن کتابھای پیش از خود و الھی بودنشان را تأیید می کند)

منحرف مي شوید(صرف:برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)تصرفُونَ ـ547

تصِريِف ـ548
گرداندن از این سو بھ آن سو(از"صرف" بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض 
کردن آن با غیر آن است، کلمھ تصریف نیز بھ ھمین معنا است، با این تفاوت کھ تصریف معنی "تکثیر" 
ھم می دھد و بیشتر در جائي بھ کار مي رود کھ در مورد گرداندن و تغییر دادن چیزي است از حالي بھ 

حالي و یا از امري بھ امري و معناي تصریف الریاح بھ معناي حرکت دادن و گرداندن بادھا است از 
حالي بھ حالي)

با آتش گرم شویدتصطَلُونَ ـ549

تصِعدونَ ـ550

بھ سمت کرانھ ھاي افق آنقدر دور شدید تا از نظر نھان شدید(مصدر باب افعال اصعاد کھ فعل مضارع 
تصعدون از آن گرفتھ شده، بھ معناي رفتن بھ طرف کرانھ افق و از نظرھا دور شدن است، بھ خالف 
کلمھ صعود کھ مصدر ثالثي مجرد آن است و بھ معناي باال رفتن بھ نقطھ اي بلند چون کوه و امثال آن 
است، وقتي گفتھ مي شود : فالن اصعد في جانب البر معنایش این است کھ فالني یک طرف بیابان را 
گرفت و رفت و رفت تا از نظر دور شد و وقتي گفتھ مي شود : صعد في السلم معنایش این است کھ 

پلھ ھاي نردبان را یکي یکي باال رفت، بعضي ھم گفتھ اند بسا مي شود کھ اصعاد در مورد صعود و بھ آن 
معنا استعمال مي شود)

تا متمایل شودتصغٰىـ551

توصیف مي کند - سخن پردازي مي کندتِصف ـ552
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تصفَحواْـ553

کھ گذشت کنید - کھ نادیده بگیرید(در عبارت "َوِإن َتْعُفوْا َوَتْصَفُحوْا َوَتْغِفُروْا َفِإنَّ ٱللََّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم "چون 
شرط شده برای جملھ بعدی جزم گرفتھ است. در معناي "صفح "روي خوش نشان دادن نیز مستتر است. 
پس معناي صفحت عنھ این است کھ عالوه بر اینکھ او را عفو کردم روي خوش ھم بھ او نشان دادم و یا 
این است کھ من صفحھ روي او را دیدم در حالي کھ بھ روي خود نیاوردم و یا این است کھ آن صفحھ اي 
کھ گناه و جرم او را در آن ثبت کرده بودم ورق زده و بھ صفحھ دیگر رد شدم و این معنا از ورق زدن 
کتاب اخذ شده، گویا کتاب خاطرات او را ورق زده است.عبارت "َأَفَنْضِرُب َعنُکُم ٱلذِّْکَر َصْفحًا َأن ُکنُتْم 
َقْومًا مُّْسِرِفیَن"یعني :"آیا بھ جرم اینکھ شما مردمي اسرافگرید از فرستادن قرآن بھ سوي شما صرفنظر 

کنیم"در واقع موضوع نازل کردن قرآن را بھ صفحھ اي تشبیھ کرده کھ با ورق زدن از آن عبور مي 
کنند و آن را نادیده مي گیرند)

توصیف مي کنیدتِصفُونَ ـ554

اصالح کنید-صلح برقرار کنیدتصِلحواْ ـ555

مالزم وداخل آتشي ھست بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتش مي شود کھ نھایت درجھ حرارت آتش را تصلَٰی ناراً ـ556
لمس مي کند)

داخل کردن در آتش بھ حدي کھ نھایت درجھ حرارت آتش را لمس کندتصِليةُ جِحيمـ557

تا ساختھ شوي-تا پرورش یابيتصنع ـ558

مي سازیدتصنعونَ ـ559

تصومواْ ـ560
کھ روزه بگیرید (صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از 

نوشیدن و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ 
بسا در معناي آن این قید را اضافھ کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل 

آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را داشتھ باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از 
کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

بھ شما برسد - براي شما واقع شودتِصيبکُمـ561

بھ ما برسد - براي ما واقع شودتِصيبنا ـ562

کھ برسانیدتِصيبواْـ563

بھ آنھا برسد - براي آنھا واقع شودتِصيبهم ـ564

برمي گرددتِصري ـ565

مي خندندتضحکُونَ ـ566

از روی تضّرع  و زاري و اظھار ذّلتتضرعاً ـ567

فرو مي نھد-مي اندازد(مؤنث)تضع ـ568

کھ فرو نھد(درجملھ"َحتَّيٰ َتَضَع ٱْلَحْرُب َأْوَزاَرَھا "یعني تا جنگ فرو کش کند)تضع ـ569

تضعواْـ570
کھ فرو نھید - کھ زمین بگذارید - کھ زمین بگذارید("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند 

كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در عبارت "َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار 
برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین تعبیر  بھ وضع كرده است چون زمین پایین 

و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند)

تضعونَـ571
فرو می نھید - زمین می گذارید - کنار می گذارید("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند 

كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در عبارت "َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار 
برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین تعبیر  بھ وضع كرده است چون زمین پایین 

و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند)
کھ گمراه شد - فراموش کردتِضلَّ ـ572

گمراه مي کنيتِضلُّ ـ573

کھ گم کنید-تا گم نکنید (بھ دلیل موقعیتش بعد از کلمھ( َأن) در آیھ 176نساء(یبین اهللا لکم ان تضلوا) منفی تِضلُّواْ ـ574
معنی می شود واین قسم استعمال در جائي کھ حرف أن در کالم باشد، شایع است)
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گمراھي - پیمودن راھي کھ بھ مقصد مورد نظر نرسدتضِليٍل ـ575

در مضیقھ قرار دھید - تا عرصھ را تنگ کنید - تا سخت بگیریدتضيقُواْـ576

بھ درازا انجامید- طول کشیدتطَاولَ ـ577

تا آنان طرد کني(در آیھ"َوَلا َتْطُرِد ٱلَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھم ِبـٱْلَغَدوِٰة َوٱْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَھُھ َما َعَلْیَک ِمْن ِحَساِبِھم 
مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَک َعَلْیِھم مِّن َشْيٍء َفَتْطُرَدُھْم َفَتُکوَن ِمَن ٱلظَّاِلِمیَن " "أن ناصبھ" بھ قرینھ معنوی 

حذف شده ولی اثر آن بر روی افعال "َتْطُرَد" و "َتُکوَن" باقی مانده است و مفھوم کل آیھ چنین است: و 
کسانی را  طرد مکن(از خود مران) کھ صبحگاھان و شامگاھان پروردگارشان را می خوانند در حالی 

کھ روی او را می خواھند(قصدشان از این دعا فقط کسب رضای الھی است و بھ قول معروف دنبال این 
ھستند کھ پروردگار مھربان نگاھشان کند) بر تو چیزی از حساب آنان نیست و چیزی از حساب تو نیز 

بر آنان نیست پس تا طردشان کنی پس تا از ظالمان باشی(گروھی از کفار ثروتمند نزد پیامبر آمدند و 
گفتند کھ اگر افراد فقیر را از اطراف خود دور کنی بھ تو ایمان می آوریم در واقع تکبرشان بھ آنھا 

اجازه نمی داد در کنار فقراء باشند
در این آیھ بھ پیامبر می فرماید" َما َعَلْیَک ِمْن ِحَساِبِھم مِّن َشْيٍء " یعنی تو مسئول ایمان آوردن آن 

ثروتمندان متکبر نیستی و جملھ "َوَما ِمْن ِحَساِبَک َعَلْیِھم مِّن َشْيٍء " یعنی اگر برای بھ دست آوردن دل 
آن متکبران ثروتمند، فقراء را برنجانی ایمان آوردن آن متکبران جبران گناه طرد مؤمنان فقیر برای تو 

نخواھد بود پس در زمره ظالمان قرار می گیری)
کھ اطاعت کنيتِطع ـ579

مي خورانیدتطِْعمونَ ـ580

تطَِّلعـ581
مطلع مي شوي (عبارت "َلا َتَزاُل َتطَِّلُع َعَليٰ َخاِئَنٍة مِّْنُھْم"یعنی پیوستھ بر خیانتی از آنان مطلع می 

شوی(ھر روز خیانتی تازه می کنند)) -برآید و چیره شود(در جملھ "َتطَِّلُع َعَلي ٱْلَأْفِئَدِة "،اطالع و طلوع 
بر ھر چیز بھ معناي اشراف بر آن چیز و ظاھر شدن آن است)

طلوع مي کند(مؤنث)تطْلُع ـ582

طمع دارید - امیدواریدتطْمعونَ ـ583

تا آرامش و اطمینان یابدتطْمِئن ـ584

بھ اطمینان و آرامش می رسدتطْمِئن ـ585

تطَوع ـ586

با میل ورغبت انجام دھد(از ماده طوع بھ معني اطاعت است البتھ براي اطاعت مستحبي استعمال مي 
شود. کلمھ تطوع بھ معناي انجام عملي است کھ نفس آدمي از آن کراھت نداشتھ باشد و آن را دشوار 

نداند و داوطلبانھ انجامش دھد و بھ ھمین جھت بیشتر در مستحبات استعمال مي شود، چون در واجبات، 
از این جھت کھ  آدمي دل خود را وادار مي کند کھ راضي بھ ترک آن نشود، گونھ ای از تحمیل وجود 
دارد بنابراین عبارت " ٱلَِّذیَن َیْلِمُزوَن ٱْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ِفي ٱلصََّدَقاِت "یعني :آنانكھ در رابطھ با 

صدقات از مؤمناني كھ [افزون بر صدقھ واجبشان از روي رضا ورغبت] صدقھ [مستحبي] 
میپردازند،عیبجویي مي كنند)

آن زنان پاکی را پذیرفتند(غسل کردند)تطَهرنَ ـ587

پاکشان مي کنيتطَهرهم ـ588

پاک کردن و تطھیری نگفتنیتطِْهرياًـ589

لگدمالشان کنید-ھالکشان کنید(ازمصدر وطا بھ معني لگدمال کردن)تطَؤوهم ـ590

تطَيرنا ـ591

بھ شومي و فال بد گرفتیم (در اصل "طیر" مرغي مانند کالغ  است کھ عرب با دیدن آن فال بد مي زد و 
سپس مورد استعمالش را توسعھ دادند و بھ ھر چیزي کھ با آن فال بد زده مي شود طیر گفتند و چھ بسا کھ 

در حوادث آینده بشر نیز استعمال مي کنند و چھ بسا بخت بد اشخاصي را طائر مي گویند، با اینکھ اصال 
بخت امري است موھوم، ولي مردم خرافھ پرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محرومیتش از ھر چیز 

مي دانند .مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف چپ مسافر بھ طرف راست وي پرواز مي کردند 
کھ آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف راست ایشان قرار مي دادند و آن را 
بارح مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ سھولت مي توانست 

صیدش کند، ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)

تطْردهم ـ578
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کھ اطاعت کنیدتِطيعواْ ـ592

کھ از او اطاعت کنیدتِطيعوه ـ593

آن دو دست بھ دست ھم دادند-آن دو از ھم پشتیباني کردند-آن دو پشت بھ پشت ھم دادندتظَاهرا ـ594

پشت بھ پشت ھم مي دھیدتظَاهرونَ ـ595

ِظھار مي کنید(یعني طبق سنتھاي جاھلیت با خواندن صیغھ اي خاص ھمسرانتان را مانند مادرتان قلمداد تظَاِهرونَ ـ596
مي کنیدتا برشما حرام باشند)

مي داند(درآیھ "َتُظنُّ َأن ُیْفَعَل ِبَھا َفاِقَرٌة " ظن بھ معني علم است)تظُن ـ597

بھ نظرتان مي آید - گمان مي کنیدتظُنونَ ـ598

وارد ظـُھر مي شوید-ظـُھر مي کنیدتظِْهرونَ ـ599

تا یکدیگر را بشناسیدتعارفُواْ ـ600

بھ یکدیگر سخت گرفتید(بھ توافق نرسیدید)تعاسرتم ـ601

دست بھ کار شدتعاطَٰي ـ602

بیاییدتعالَواْ ـ603

تعالَٰي ـ604
بسیار برتر است - ازھمھ چیز برتر است- ازھمھ چیز بسیار برتر است (عبارت "ُسْبَحاَنُھ َو َتَعاَلىٰ َعمَّا 
َیِصُفوَن " بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد پروردگار متعال و صفات او محدود است در 

حالی کھ پروردگار و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ پروردگار 
از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

تعالَينـ605
شما زنان بیایید (کلمھ تعال در اصل براي این وضع شده کھ ھر وقت در مکاني بلند قرار داشتي و 

خواستي کسي را کھ در مکاني پایین تر قرار دارد صدا بزني و بگویي بیا، این کلمھ را  بھ کار ببري و 
لیکن در اثر کثرت استعمال برای ھر فرا خواندنی استعمال می شود چھ مکان بلند و چھ پست و معناي 
کلمھ تعالین، آمدن با پا نیست، بلکھ روي آوردن بکاري است . در فارسي ھم وقتی مي گوییم بیایید فالن 

کار را انجام دھیم الزامًا منظورمان آمدن فیزیکی نیست)
یکدیگر را یاري نماییدتعاونواْ ـ606

کاري بي نتیجھ و بیھوده انجام مي دھیدتعبثُونَ ـ607

تعبدـ608

مي پرستي (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر 
کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 

علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 
مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 

آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 
تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 

پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 
قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

تعبدونَ ـ609

مي پرستید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر 
کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 

علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 
مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 

آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 
تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 

پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 
قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

تعبرونَـ610
تعبیر می کنید (کلمھ تعبرون از ماده عبر کھ بھ معناي بیان تاویل رؤیا است، کھ گاھي ھم تعبیر گفتھ 

مي شود و بھ ھر حال این ماده از عبور نھر و امثال آن اخذ شده و وجھ مناسبتش این است کھ گویا 
شخص تعبیرگو، بھ وسیلھ تاویل، از رؤیا بھ ماوراي آن عبور مي کند و از صورت رؤیا بھ حقیقتي کھ 

در عالم خواب براي صاحب خواب و مناسب با روحیات او مجسم شده پي مي برد)
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تعتدواْ ـ611
کھ ستم کنید(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ 
اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود 

معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را 
مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل 

نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)
آن را بشماریدتعتدونها ـ612

کھ تعجب کني (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس تعجب ـ613
آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تو را بھ تعجب وا مي دارد (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم تعِجبکـ614
نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تعجب مي کنید (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس تعجبونَ ـ615
آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تعجب مي کني (مؤنث مخاطب) (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان تعجِبني ـ616
معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تعجلَ ـ617
کھ عجلھ کني(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند 

یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن 
دارد)

تعجلَ ـ618
عجلھ کرد - شتاب کرد(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان 

کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و 
مکانی آن دارد)

تِعداِنِني ـ619

شما دو نفر بھ من وعده مي دھید-شما دو نفر مرا تھدید مي کنید (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ 
وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد 
بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي 
خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر 

بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

کھ جایگزین کني (عدل بھ معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است)تعِدلْ ـ620

کھ عدالت را رعایت کنید- تا از راه صحیح و اعتدال منحرف نشوید(کلمھ عدل بھ معناي حد وسط در تعِدلُواْ ـ621
بین افراط و تفریط است)

تِعدنا ـ622

بھ ما وعده مي دھي - مارا بیم مي دھي (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر 
مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و 

وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي 
كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و 

عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي 
ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

کھ بشماریدتعدواْ ـ623

مي شماریدتعدونَ ـ624

کھ عذاب مي کنيتعذِّب ـ625

کھ عذابشان کنيتعذِّبهم ـ626

باال مي رود - عروج مي کندتعرج ـ627

کھ اعراض کني-کھ رو بگرداني(از این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ تعِرض ـ628
سمت طرف مقابل می کند)

باید رو بگرداني(از این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ سمت طرف تعِرضن ـ629
مقابل می کند)

تا اعراض کنید -کھ اعراض کنید- کھ از آنان بگذرید(از این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند تعِرضواْ ـ630
"عرض" صورتش را بھ سمت طرف مقابل می کند)

عرضھ مي شویدتعرضونَ ـ631
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تعِرف ـ632
شناختھ مي شود - مي یابي (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه 

ادراکش ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان 
است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

تعِرفَنهم ـ633
حتمًا آنان را مي شناسي (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه 
ادراکش ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان 

است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

تعِرفُونهاـ634
آن را می شناسید (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش 

ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر 
آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

تعِرفُهم ـ635
آنان را مي شناسي (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش 

ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر 
آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

عّزت می بخشی - عزیز می کنی -صاحب نیرو و شوکت و آسیب ناپذیري می کنی(در اصل کلمھ عزت 
بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ 

آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او 
آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامي دارد . در 

نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین نیست، یعني 
تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري 

نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن 
آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است 

کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ 
فرموده : و عزني في الخطاب.

در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، 
حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و 

اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت 
مطلق ھم از لوازم ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي 

تعالي بھ او ارزاني داشتھ و مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس 
عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

او را با احترام و تعظیم یاري دھید(تعزیر ھمان نصرت است، البتھ نصرت توأم با تعظیم)تعزروه ـ637

سقوطي برنخاستني (تعس :سقوط انسان و افتادن با صورت و بھ ھمین حال ماندن)تعساً ـ638

پند مي دھیدتِعظُونَ ـ639

عفت ورزیدن (وقتي کھ عفت صفت آدمي شده باشد)تعفُّفـ640

تعفُواْ ـ641
کھ بگذرید - کھ گذشت کنید(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را 

عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی 
یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است)

تعِقلُونَ ـ642
تعقل کنید - عاقالنھ رفتار کنید("کنتم َتْعِقُلوَن":تعقل مي کردید-عاقالنھ رفتار مي کردید.عقل عبارت است 

از استقامت و پایداری تفکرو اصل این کلمھ بھ معناي بستن و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان 
دریافتھ و در دل پذیرفتھ و اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان 

مبناي تشخیص خیر و شر و حق و باطل مي شود،را نیزعقل نامیده اند)

تا بداني - تا بشناسي(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال تعلَم ـ643
خالف آن داده نمي شود)

مي داني(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن تعلَم ـ644
داده نمي شود)

تا بھ من بیاموزيتعلِّمِن ـ645

تا کامًال بدانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف تعلَمن ـ646
آن داده نمي شود)

تا بدانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن تعلَمواْ ـ647
داده نمي شود)

تِعزـ636
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تعلَمونَ ـ648
مي دانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن 

داده نمي شود. تا بدانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم 
احتمال خالف آن داده نمي شود."ُکنُتْم َتْعَلُموَن ": می دانستید)

آگاه مي کنید - باخبر مي سازید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد تعلِّمونَ ـ649
ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

بھ آنان یاد مي دھید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال تعلِّمونهن ـ650
خالف آن داده نمي شود)

حتمًا سرکشی و طغیان و برتری جویی می کنیدتعلُنـ651

آشکار و علنی می سازیدتعِلنونَـ652

تعّمد و قصد جدي داشتھ استتعمدت ـ653

تعملْ ـ654
عمل صالح انجام دھد (جزمش براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي، فعل شامل ھم کارھای با 
قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط 

شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

تعملُ ـ655
انجام مي دھد (بعد از کانت :انجام مي داد، فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون 
قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و 

ھدف می باشد)

عمل مي کنید - انجام مي دھید(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف تعملُونَ ـ656
است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

کور استتعمي ـ657

بي چون وچرا باز گردیدتعودنَّ ـ658

باز گردید (جزمش درآیھ (انفال19)براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي)تعودواْ ـ659

کھ تکرار نکنید(در اینجا نھي در آن مستتر است و در ترکیب( َأن)با فعل گاھي این اتفاق مي افتد در تعودواْ ـ660
عبارت "َیِعُظُکُم ٱللَُّھ َأن َتُعوُدوْا ِلِمْثِلِھ َأَبدًا ِإن ُکنُتم مُّْؤِمِنیَن"(نور17))

برمي گردیدتعودونَ ـ661

کھ ستم نکنیدتعولُواْ ـ662

تِعيها ـ663
آن را حفظ کند -آن را فراگیرد (تعیھا از مصدر وعي است و وعي بھ معناي ریختن چیزي در ظرف 

است و مراد از وعي اذن در عبارت "َتِعَیَھا ُأُذٌن َواِعَیٌة "این است کھ مردم داستان حمل کشتي نوح را در 
گوش و ھوش خود جاي دھند و از یادش نبرند، تا اثر و فایده اش کھ ھمان تذکر و اندرز گرفتن است 

مترتب شود)

تغابِن ـ664

پشیماني و احساس خسارت (از معاملھ)(اصل آن ازغبن  بھ معناي این است کھ وقتي با کسي معاملھ 
مي کني از راھي کھ او متوجھ نشود کاله سر او بگذاري،  اگر مي خري پول کمتري بدھي و اگر 

مي فروشي پول بیشتري بگیري  ومنظور از یوم التغابن کھ در قرآن آمده روز قیامت است، چون در آن 
روز براي ھمھ مردم کشف مي شود کھ در معاملھ اي کھ آیات ذیل بھ آن اشاره نموده مغبون شده اند، آیاتي 

نظیر" و من الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات اهللا - بعضي از مردمند کھ جان خود را در برابر 
خوشنودیھاي خدا مي فروشند، ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسھم ... - خدا از مؤمنین جانھایشان را 

خریداري کرده ... و الذین یشترون بعھد اهللا و ایمانھم ثمنا قلیال - آنھایي کھ با عھد خدا و سوگندھاشان 
بھاي اندکي بھ دست مي آورند . "در روز قیامت براي ھمھ این معاملھ گران کشف مي شود کھ مغبون 

شده اند، آن کس کھ معاملھ نکرده مي فھمد کھ از معاملھ نکردن مغبون شده و آن کس کھ در معاملھ اش 
بھاي اندک دنیا بھ دست آورده مي فھمد کھ از معاملھ کردنش مغبون شده، پس ھمھ مردم در آن روز 

مغبون خواھند بود)
تا غسل کنیدتغتِسلُواْ ـ665

غروب مي کندتغرب ـ666

تا غرق کنیتغِرقـ667

اورا پوشاند(در عبارت "َفَلمَّا َتَغشَّاَھا َحَمَلْت َحْمالًَ " کنایھ است از این کھ با او آمیزش کرد. بھ دلیل تغشاها ـ668
رعایت عفت کالم خداوند موضوع را بھ این شکل بیان کرده)
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مي پوشاندتغشٰي ـ669

تغِفرـ670
کھ بیامرزی (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره 
آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این 

دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

تغِفر ـ671
بیامرزي (جزمش براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي.کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر 

چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال 
گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل 
در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند 

و آبرویش را نمی برد)
بگذرید(جزمش براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي)تغِفرواْ ـ672

غفلت کنیدتغفُلُونَ ـ673

غلبھ کنید - پیروز شویدتغِلبونَ ـ674

اینکھ چشم پوشي کنیدتغِمضواْ ـ675

تِغيض ـ676

مي کاھد (از ماده غاض کھ ھم بھ صورت الزم استعمال مي شود و ھم متعدي، ھم گفتھ مي شود غاض 
الشي ء - فالن چیز ناقص شد و ھم گفتھ مي شود غاضھ غیره - فالن چیز را ناقص کردند، در قرآن کریم 

ھم بھ ھر دو نحو آمده کھ مي فرماید : و غیض الماء - آب ناقص شد و ما تغیض االرحام - آنچھ رحمھا 
ناقص مي کند - یعني آنرا فاسد مي سازد و بصورت آبي درمي آورد کھ بھ زمین فرو میرود و کلمھ 

غیضة بھ معناي محلي است کھ آب در آنجا بایستد و زمین آنرا ببلعد و لیلة غائضة بھ معناي شب ظلماني 
است)

اظھار خشم شدید ( کھ گاھي با سروصدا ھم توأم است)تغيظاً ـ677

فخر فروشيتفَاخر ـ678

تفَادوهمـ679
از آنان فدیھ می گیرید (کلمھ فدیھ بھ معناي بدل و عوض است و در اینجا بھ معناي عوض مالي است کھ 

می پردازند تا جایگزین کشتن آنان گردد.فداء و فدیة عبارت جایگزیني مال یا شخص دیگري بھ جاي 
خود براي رھایي از كیفرعملي یا رفع اسارت در جنگ. در اصل "ُتَفاُدوَنُھْم" بوده کھ چون جواب شرط 

واقع شده جزم گرفتھ است)
تفاوت - اختالفتفَاوٍت ـ680

ھمیشھ ھستی(عبارت "َتْفَتُأ َتْذُکُر ُیوُسَف " یعنی : ھمیشھ از یوسف یاد می کنی)تفْتأُ ـ681

کھ دروغ ببندیدتفْترواْ ـ682

دروغ مي بندیدتفْترونَ ـ683

کھ دروغ ببنديتفْتِري ـ684

امتحان مي شویدتفْتنونَ ـ685

تفَثَهم ـ686
آلودگیھایشان (تفث بھ معني چرک بدن است. درعبارت "ُثمَّ ْلَیْقُضوْا َتَفَثُھْم " قضاي تفث بھ معناي زایل 

کردن ھر چیزي است کھ بھ خاطر احرام در بدن پیدا شده ، مانند ناخن ، مو  و امثال آن . و قضاي تفث 
، کنایھ است از بیرون شدن از احرام چون با چیدن مو یا تاخن از احرام بیرون می آیند)

بجوشاني - روان کني (از مصدر تفجیر در زمین بھ معناي شکافتن زمین بھ منظور بیرون کردن آبھاي تفَجر ـ687
آن است)

تا بجوشاني - تا روان کنيتفْجر ـ688

تفجیر در زمین بھ معناي شکافتن زمین بھ منظور بیرون کردن آبھاي آن استتفِْجرياً ـ689

خوشحالي مي کنید-شادماني مي کنیدتفْرحونَ ـ690
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تفِْرضواْ ـ691
معین کردید - تعیین کردید - سھم دادید - واجب گردانیدید (دراصل جداکردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر 
گذاشتن در آن قطعھ معني مي دھد و در مورد واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع 
اختصاص مي دھد،استفاده مي شود در عبارت "َما َلْم َتَمسُّوُھنَّ َأْو َتْفِرُضوْا َلُھنَّ َفِریَضًة "یعني براي آن 

زنان مھریھ تعیین نکردید البتھ "لم تفرضوا"بوده کھ بھ قرینھ " َلْم َتَمسُّوُھنَّ"،"لم"آن حذف شده است)

پراکنده کندتفَرق بِــ692

دستھ دستھ شدند - متفرق شدندتفَرقُواْ ـ693

فرار مي کنیدتِفرونَـ694

بھ منظور جداکردنتفِْريقاً ـ695

تفَسحواْ ـ696
جا باز کنید (از مصدر تفّسح بھ معني فراخي و منظور از فراخي دادن در مجالس در عبارت "َتَفسَُّحوْا 
ِفي ٱْلَمَجاِلِس َفـٱْفَسُحوْا َیْفَسِح ٱللَُّھ َلُکْم " این است کھ آدمي خود را جمع و جور کند تا جاي دیگري فراخ 
شود و فسحت دادن خدا بھ چنین کس بھ این معنا است کھ جاي او را در بھشت وسعت دھد . جزمش بھ 

دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است و حرکت گرفتن آخرش بھ دلیل رسیدن بھ حرف ساکن یا 
تشدید دار کلمھ بعد است)

حتمًا فساد می کنیدتفِْسدنَّـ697

کھ فساد کنیدتفِْسدواْ ـ698

تفْسقُونَـ699
نافرماني میکنید - از محدوده اطاعت خارج مي شوید (کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي 

مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، لذا "فاسق " بھ کسي مي گویند کھ از 
بندگي پروردگار بیرون رفتھ است)

مبالغھ در آشکار کردن معناي معقول چیزي (اصل آن فسر:آشکار کردن معني معقول)تفِْسرياً ـ700

آن دو سستي و ترس نشان دھند (اصل آن فشل : ضعف توأم با ترس)تفْشلَا ـ701

کھ دچار سستی و ترس می شوید (اصل آن فشل : ضعف توأم با ترس. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن تفْشلُواْـ702
برای شرط پیش از خود می باشد)

شرح و توضیح کامل و بی نقص- مفّصل بیان کردن (تفصیل  بھ معناي روشن ساختن معاني و رفع 
اشتباه از آن است، بھ نحوي کھ اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده و در نتیجھ مراد و مقصود مبھم 

شده باشد آن خلط و تداخل را از بین ببرد. بھ عبارت دیگر تفصیل بھ معناي بیان معنی بھ شکلی کامل 
است کھ منظور را بھ دور ھر گونھ ابھامی برساند. صفت "تفصیل الکتاب"  برای قرآن کریم از این 

روست کھ در این کتاب منظور پروردگار مبھم بیان نشده است البتھ کج فھمی ھا و برداشتھای اشتباه از 
آیات آن یا عمدی است بھ این صورت کھ سلیقھ و ھوای نفس خود را بر قرآن تحمیل می کنند یا ناشی از 
کم دانشی نسبت بھ زبان قرآن(عربی مبین) یا عدم توجھ بھ این نکتھ کھ آیات قرآن در تکمیل یک معنا بھ 

ھم کمک می کنند مثًال اگر در سوره مبارکھ حمد این دعا را می آورد کھ "ما را بھ راه کسانی کھ 
نعمتشان داده ای ھدایت بفرما" در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 69 توضیح داده کھ "انعمت علیھم"، 

انبیاء، صالحین و صدیقین و شھیدانند
البتھ ھمانگونھ کھ در سوره مبارکھ آل عمران آیھ شریفھ 7 آمده است براي فھم آیات متشابھ قرآن(آیاتی 

کھ امکان دارد خواننده معنی اشتباھی از آن برداشت کند) باید از "راسخون في العلم" کھ ھمان 
معصومین علیھم السالم ھستند، کمک گرفت البتھ بھ راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم 
ھماھنگی آنان با آیات قرآن کریم تشخیص داد کھ متاسفانھ تعداد این احادیث بسیار بیشتر از احادیث 

واقعی است پس چنانچھ این قواعد را برای فھم قرآن کریم بھ کار ببندیم ھمان گونھ کھ در شش آیھ قرآن 
کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است(کلمھ "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" را در کل قرآن جستجو کنید) 

فھم این کتاب برای ھمگان بسیار بسیار آسان است و آنان کھ بھ مردم القا می کنند کھ فھمیدن قرآن بسیار 
سخت است و کار ھر کسی نیست سخنی برخالف قرآن گفتھ اند تا مردم را از این چشمھ زالل ھدایت 

دور نگھ داشتھ و بھ سمت مقاصد پلیدشان فریب دھند)
مرا رسوا نکنید - مرا مفتضح نکنید (مخفف:َتْفَضُحوِني)تفْضحوِن ـ704

برتري - فزوني (از کلمھ فضل بھ معني زیادي)تفِْضيالًَ ـ705

کھ انجام دھید-کھ بکنیدتفْعلُواْ ـ706

انجام مي دھید - مي کنیدتفْعلُونَ ـ707

تفِْصيلَ ـ703
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تفَقَّد ـ708
جویاي چیزي شد کھ باید باشد- با دّقت و حوصلھ بسیار جستجو و پی گیری کرد(کلمھ تفقد بھ معناي 

تعھد(توجھ بھ عھد گذشتھ) است، لیکن حقیقت تفقد این است کھ آدمي متوجھ فقدان چیزي شود. اضافھ 
نمودن "دّقت و حوصلھ بسیار" بھ ترجمھ، از آن جھت بوده کھ یکی از معانی کھ باب تفعل بھ معنی 

اصلی اضافھ می کند، انجام فعل بھ تدریج است)
پی جویی می کنید - دنبال ... می گردیدتفِْقدونَ ـ709

 از تأسف و شگفت زدگي بھ گفتگو با یکدیگر مي پرداختید(از فکاھت بھ معناي گفتگوي چند نفر دوست تفَکَّهونَـ710
و مانوس با ھم مي باشد)

رستگار شوید، از بدبختي و شقاوت نجات یابید(کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت تفِْلحونَ ـ711
و بھ عبارتی رھا شدن از بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است)

فوران مي کندتفُور ـ712

تا برگرددتِفيَءـ713

لبریز مي شود(از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما تِفيض ـ714
فیھ معنایش این است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است لبریز شد)

تِفيضونَ ـ715
آن چنان سرگرم (آن کار) شدید کھ از ھر چیز دیگري غافل شدید(از کلمھ فیض بھ معني لبریز شدن بر 
اثر پري است، وقتي گفتھ مي شود فاض االناء بما فیھ معنایش این است کھ ظرف از آنچھ کھ در آن است 

لبریز شد)

تِق ـ716
نگھ داري(جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است. کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود 
را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از 

فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ 
ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از 

آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

تقَاةً ـ717

پرھیزکاري - تقیھ - احتیاط و مراقب بودن (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ 
مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و 

دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و 
پرھیز از محرمات الھي.تقیة امری واجب در دین است بھ حدی کھ رسول اکرم صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و 
سّلم بارھا مي فرمود: "دین ندارد کسي کھ تقیھ ندارد" و آن عبارت است از مخفی نمودن اعتقاد درونی 
ھنگامی کھ از سوی دشمنان دین خطری انسان را تھدید می کند البتھ ھمانطور کھ از داستان مؤمن آل 

فرعون بر می آید و با عبارت " یکتم ایمانھ: ایمانش را پنھان می داشت" از تقیھ کردن او در قرآن 
کریم،سخن بھ میان می آید، تقیھ جایی کاربرد دارد کھ آشکار کردن ایمان باعث ھدر رفتن جان مؤمن 

شود بدون این کھ فایده و منفعتی برای پیشبرد و گشترش دین الھی و راه خیر و نیکی داشتھ باشد و جایی 
کھ منفعتی کھ بھ دست می آید ارزش آن را داشتھ باشد، کھ انسان جان خودش را فدا کند، دیگر تقیھ 

کردن صحیح نیست ھمانگونھ کھ مؤمن آل فرعون نیز برای دفاع و حفظ جان موسای پیامبر علی نبینا و 
علیھ السالم تقیھ کردن را رھا کرد و در این راه از جان خود نیز گذشت)

تقَاِتلُ ـ718
مي جنگد (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو 
طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می 

دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

با آنان بجنگید (از آنجا کھ یکی از معانی باب مفاعلھ مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر است تقَاِتلُونهم ـ719
مقاتلھ یا قتال بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

پروا کردن از اوتقَاِتِه ـ720

باھم قسم یاد کنیدتقَاسمواْ ـ721

قبول کنتقَبلْ ـ722

کھ قبول شودتقْبلَ ـ723

قبول شدتقُبلَ ـ724

با رضایت درونی قبولش کرد(تقّبل ھمان قبول کردن است منتھا با رضایت درونی)تقَبلَها ـ725

کھ مرا بکشيتقْتلَِني ـ726

مي کشیدتقْتلُونَ ـ727
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کشتھ شدني وصف نشدنی(در جملھ "ُقتُِّلوْا َتْقِتیالًَ "یعني بھ سختي بھ قتل برسند، مفعول مطلق شده است)تقِْتيلًاـ728

تقِْدرواْ ـ729

کھ دست یابید (کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز 
ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 

عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست 
ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ 

خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی 
کھ در مورد او شود بزرگتر است)

پیش آمده - در گذشتھ اتفاق افتادهتقَدمـ730

کھ پیش بفرستید-کھ کاري را قبل از ... انجام دھیدتقَدمواْ ـ731

تقِْدير ـ732

کمیت و حدود ظاھري و محسوس چیزي را معلوم و بیان کردن- تعیین اندازه و حدود (کلمھ قدر بھ 
معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، 
کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر 
تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و 

معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

کھ (چشم) روشن شودتقَر ـ733

تاآن را بخوانيتقْرأَه ـ734

نزدیکتان مي کند - مقّربتان مي سازدتقَربکُمـ735

کھ قرض دھید(جزمش براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي)تقِْرضواْ ـ736

از آنھا جدا مي شود-نان را ترک مي کند (از کلمھ قرض بھ معني  قطع و بریدن است)تقِْرضهم ـ737

 مي لرزد(پوست)(از مصدر اقشعرار است کھ بھ معناي جمع شدن پوست بدن است بھ شدت، از ترسي تقْشِعر ـ738
کھ در اثر شنیدن خبر دھشت آور و یا دیدن صحنھ اي دھشت آور دست مي دھد)

کھ بکاھیدتقْصرواْ ـ739

تقِْضيـ740

حکم می کنی(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 
َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي 

(علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور 
یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي 

دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن 
بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری 

را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض 
نمود))

کھ بسیار بریده شود( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است)تقَطَّع ـ741

از ھر سو گسیختھ شد-از ھر سو بریده شد-قطعھ قطعھ شد( در اینجا استفاده از باب تفّعل براي نشان تقَطَّع ـ742
دادن قبول اثر فعل است)

از ھمھ سو بریده شد( در اینجا استفاده از باب تفّعل براي نشان دادن قبول اثر فعل است)تقَطَّعت ـ743

قطعھ قطعھ کردند( در اینجا استفاده از باب تفّعل براي نشان دادن قبول اثر فعل است)تقَطَّعواْ ـ744

کھ از ھر سو قطع کنید( در اینجا استفاده از باب تفّعل براي نشان دادن قبول اثر فعل است)تقَطِّعواْ ـ745

قطع مي کنیدتقْطَعونَ ـ746

تقَع ـ747
کھ بیفتد ("کھ نیفتد" درترکیبي مانند عبارت "ُیْمِسُک ٱلسََّماَء َأن َتَقَع َعَلي ٱْلَأْرِض ِإلَّا ِبِإْذِنِھ ِإنَّ ٱللََّھ ِبـٱلنَّاِس 

َلَرُؤوٌف رَِّحیٌم (حج65):آسمان را نگاه مي دارد  تا جز بھ اذن وي بھ زمین نیفتد کھ خدا با مردم مھربان و 
رحیم است. ")

کھ بنشینيتقْعد ـ748
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تقَلُّبـ749

چرخاندن -گردانیدن (کلمھ قلب  بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است و چون بھ باب 
تفعیل برود مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن  چیزي و تقلب ھم 

قبول ھمان تقلیب است پس تقلب قلوب و ابصار عبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي 
کھ باید داشتھ باشند بھ وجھھ اي دیگر. در عبارت "َلا َیُغرَّنََّک َتَقلُُّب ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ِفي ٱْلِبَلاِد" بھ این نکتھ 

اشاره شده است کھ کافران اغلب حین چرخیدن و گردیدن در اجتماع با نمایش گذاشتن ثروت و مقام خود 
بھ فخر فروشی مشغولند و چھ بسا مؤمنان تھیدست با دیدن این ظواھر حسرت زندگی آنان را بخورند)

تقَلَّب ـ750
دگرگون مي شود(کلمھ قلب  بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است و چون بھ باب تفعیل 

برود مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن  چیزي و تقلب ھم قبول 
ھمان تقلیب است پس تقلب قلوب و ابصار عبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي کھ 

باید داشتھ باشند بھ وجھھ اي دیگر)

تقَلُّبکـ751

باال و پایین شدن تو - گردش و حرکت تو (معنی عبارت "ٱلَِّذي َیَراَک ِحیَن َتُقوُم َوَتَقلَُّبَک ِفي ٱلسَّاِجِدیَن" 
این است کھ خداوند پیامبر را ھنگامی کھ بھ عبادت بر می خیزد و در نماز جماعت با سایر ساجدان 

پایین و باال مي شود نظاره می کند در روایتی از امام باقر و امام صادق علیھماالسالم بھ وجھ دیگری از 
معنی آیھ اشاره شده است : "َتَقلَُّبَک ِفي ٱلسَّاِجِدیَن" یعني او را کھ از صلب این پیغمبر بھ صلب آن پیغمبر 
منتقل مي شد مي دید، تا آنکھ او را از زمان آدم تا زمان پدرش از صلب پدرش از راه نکاح نھ زنا بیرون 
آورد .کلمھ قلب  بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است و چون بھ باب تفعیل برود مبالغھ 

در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن  چیزي و تقلب ھم قبول ھمان تقلیب 
است پس تقلب قلوب و ابصار عبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي کھ باید داشتھ 

باشند بھ وجھھ اي دیگر)
برگردانده مي شویدتقْلَبونَ ـ752

آمد و رفتشانتقَلُِّبِهم ـ753

کھ بایستد(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا تقُم ـ754
"فـَ" بیاید،  این الم ساکن مي شود مثل "َفْلَتُقْم")

تقْواها ـ755
پرھیزکاریش (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد 

.از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با 
کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت 
دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر 

یاد پروردگار متعال)

تقْواهم ـ756
تقوایشان - پرھیزکاریشان (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در 

محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر 
عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات 

الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام 
نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

گفتيتقُولُ ـ757

کھ بگویي -کھ بگوید (مؤنث)تقُولَ ـ758

گفتھ اي ساختگي را نسبت دھد(بھ دیگري)تقَولَ ـ759

تقُولُواْ ـ760
کھ بگویید (در ترکیبھایي شبیھ " َأن َتُقوُلوْا ِإنََّما ُأنِزَل ٱْلِکَتاُب َعَليٰ َطاِئَفَتْیِن ِمن َقْبِلَنا َوِإن ُکنَّا َعن ِدَراَسِتِھْم 

َلَغاِفِلیَن": کھ نگویید. علت آن این است کھ گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل برعكس ظاھرش معني مي شود 
و این قسم استعمال در جائي کھ حرف "أن" در کالم باشد، شایع است. در آیھ بعد ھم "تقولوا" نگویید، تر 
جمھ می شود کھ "أن" در آن بھ قرینھ لفظی جملھ قبل حذف شده:"َأْو َتُقوُلوْا َلْو َأنَّا ُأنِزَل َعَلْیَنا ٱْلِکَتاُب َلُکنَّا 

َأْھَدىٰ ِمْنُھْم" )

کھ نسبت بدھید بھتقُولُواْ علَى

مي گوییدتقُولُونَ ـ760

نسبت می دھید بھتقُولُونَ علَىـ761

آن قول را بھ دروغ نسبت مي دھد (وقتي کسي مي گوید : فالني بر من تقّول کرد ، معنایش این است کھ تقَولَه ـ762
سخن و قولي از ناحیھ خود تراشید و بھ من نسبت داد)

کھ بایستي - کھ برپاست(در جملھ "َأن َتُقوَم ٱلسََّماُء َوٱْلَأْرُض ِبَأْمِرِه ")تقُوم ـ763
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مي ایستيتقُوم ـ764

برخیزید -قیام کنیدتقُومواْ ـ765

تقْوٰي ـ766
پرھیزگاري- مراقب امر و نھي پروردگار بودن و مداومت بر یاد او(کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ 

انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل 
اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر 

شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و 
پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

داراي قوام کردن(قوام عبارت است از ھر چیز و ھر وضع و ھر شرطي کھ ثبات  و بقایش نیازمند بدان تقِْوٍمي ـ767
است)

تِقياً ـ768
پرھیزگار- با تقوی (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار 
دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با 
کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت 
دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر 

یاد پروردگار متعال)
شما را نگھ مي داردتِقيکُم ـ769

تا بھ پا داریدتِقيمواـ770

کھ باشدتک ـ771

فخر فروشي جمعي در مورد زیادي مال و فرزند بھ یکدیگر(در اصل:خود را زیادتر از واقعیت نشان تکَاثُر ـ772
دادن)

نزدیک استتکَاد ـ773

تا بزرگ بشمارید - تا تکبیر گوییدتکَبرواْ ـ774

بزرگ شمردني نگفتنيتکِْبرياً ـ775

کھ آن را بنویسیدتکْتبوهـ776

کتمان مي کنید-پوشیده مي داریدتکْتمونَ ـ777

آن را کتمان مي کنید-آن را پوشیده مي داریدتکْتمونه ـ778

شما دو گروه تکذیب مي کنیدتکَذِّباِن ـ779

کھ تکذیب کنیدتکَذِّبواْ ـ780

دروغ می گوییدتکِْذبونَـ781

تکذیب مي کنیدتکَذِّبونَ ـ782

دروغ پنداشتنتکِْذيٍب ـ783

مجبور کنيتکِْره ـ784

کھ کراھت داریدتکْرهواْ ـ785

کسب مي کندتکِْسب ـ786

کسب مي کنیدتکِْسبونَ ـ787

کھ کافر شویدتکْفُرواْ ـ788

تکْفُرونَ ـ789
کافر میشوید - کفر مي ورزید(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل 
َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از 

این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا 
سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)
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سخن گفتيتکَلِّم ـ790

با ما سخن مي گویدتکَلِّمنا ـ791

با آنان سخن مي گویدتکَلِّمهم ـ792

سخن گفتني غیر قابل وصفتکِْليماً ـ793

کھ تکمیل کنیدتکِْملُواْ ـ794

مي شود (در جملھ "ِإلَّا َتْفَعُلوُه َتُکن ِفْتَنٌة "جزمش بھ دلیل جواب شرط بودن است)تکُن ـ795

پنھان مي داردتِکن ـ796

تکِْنزونَـ797
زراندوزي مي کنید - بھ عنوان گنج جمع مي کنید(از کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري 
آن است و در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و زمان کنز، آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود 

و ناقة کناز آن شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ شده و بھ عبارت ساده تر چاق باشد و 
یکنزون در جملھ و الذین یکنزون الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره کردن است. "ُکنُتْم 

َتْکِنُزوَن" یعنی: بھ عنوان گنج جمع می کردید)

کھ باشد - کھ باشي - تا باشد ("کھ نباشي" در ترکیبي مانند : "ِإنِّي َأِعُظَک َأن َتُکوَن ِمَن ٱْلَجاِھِلیَن 
(ھود46):تو را پند مي دھم تا از جاھالن نباشي". در آیھ"َوَلا َتْطُرِد ٱلَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھم ِبـٱْلَغَدوِٰة َوٱْلَعِشيِّ 

ُیِریُدوَن َوْجَھُھ َما َعَلْیَک ِمْن ِحَساِبِھم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَک َعَلْیِھم مِّن َشْيٍء َفَتْطُرَدُھْم َفَتُکوَن ِمَن 
ٱلظَّاِلِمیَن " "أن ناصبھ" بھ قرینھ معنوی حذف شده ولی اثر آن بر روی افعال "َتْطُرَد" و "َتُکوَن" باقی 

مانده است و مفھوم کل آیھ چنین است: و کسانی را  طرد مکن(از خود مران) کھ صبحگاھان و 
شامگاھان پروردگارشان را می خوانند در حالی کھ روی او را می خواھند(قصدشان از این دعا فقط 

کسب رضای الھی است و بھ قول معروف دنبال این ھستند کھ پروردگار مھربان نگاھشان کند)

بر تو چیزی از حساب آنان نیست و چیزی از حساب تو نیز بر آنان نیست پس تا طردشان کنی پس تا از 
ظالمان باشی(گروھی از کفار ثروتمند نزد پیامبر آمدند و گفتند کھ اگر افراد فقیر را از اطراف خود دور 

کنی بھ تو ایمان می آوریم در واقع تکبرشان بھ آنھا اجازه نمی داد در کنار فقراء باشند در این آیھ بھ 
پیامبر می فرماید" َما َعَلْیَک ِمْن ِحَساِبِھم مِّن َشْيٍء " یعنی تو مسئول ایمان آوردن آن ثروتمندان متکبر 

نیستی و جملھ "َوَما ِمْن ِحَساِبَک َعَلْیِھم مِّن َشْيٍء " یعنی اگر برای بھ دست آوردن دل آن متکبران 
ثروتمند، فقراء را برنجانی ایمان آوردن آن متکبران جبران گناه طرد مؤمنان فقیر برای تو نخواھد بود 

پس در زمره ظالمان قرار می گیری)
باشد - ھست (مؤنث)تکُونُ ـ799

شما دونفر مي شوید(جزمش بھ دلیل جواب شدن برای شرط قبل از خود می باشد)تکُونا ـ800

کھ حتمًا مي شويتکُونن ـ801

کھ باشیدتکُونواْ ـ802

باشیدتکُونونَ ـ803

داغ زده شود(کلمھ کي - کھ کلمھ تکوي مشتق از آن است - عبارت است از الصاق چیز داغ بھ بدن، تکْوٰى ـ804
عبارت"ُتْکَوىٰ ِبَھا" با آن داغ نھاده شود)

تلَاِقـ805
دیدار- تالقي - مالقات (منظور از یوم التالق روز قیامت است و بدین جھت آن را بھ این نام نامیده کھ 
در آن روز خالیق یکدیگر را مالقات مي کنند و یا خالق و مخلوق بھم بر مي خورند و یا اھل آسمان و 

زمین با ھم تالقي مي کنند و یا ظالم و مظلوم بھ یکدیگر مي رسند و یا در آن روز ھر کسي بھ عمل خود 
مي رسد)

تالوت آن-خواندن آن (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز 
اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 
موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق 
یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین 
آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر 

نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از 
داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

تکُونَ ـ798
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و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 
بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده  یکش چند آیھ و پنج  یکش 

چند است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع 
میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده 

:"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر 
کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر 

میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، 
امامان امتند")

دنبالش مي رودتلَاها ـ807

مي پوشانید (در جملھ "َتْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبـٱْلَباِطِل "حق را با باطل مي پوشانیدو مشتبھ مي کنید)تلِْبسونَـ808

آن را مي پوشیدتلْبسونها ـ809

لّذت مي بردتلَذُّ ـ810

زبانھ مي کشدتلَظَّٰي ـ811

تلِْفتنا ـ812
تا ما را منصرف کني (ازمصدر التفات (باب افتعال) است و ثالثي مجرد آن لفت است وقتي مي گویند : 

لفتھ عن کذا - فالني را از فالن کار لفت کرد معنایش این است کھ او را منصرف ساخت . و فالني 
التفات کرد یعني روي خود را از آن سویي کھ داشت برگردانید (و بھ سوي دیگر نگاه کرد))

مي سوزاند(لفح : مسمومیت جلدي کھ پوست صورت را خراب مي کند)تلْفَح ـ813

برابر ومقابل - جانب - بھ سويِتلْقَاِء ـ814

تا ببلعد (در عبارت "َوَأْلِق َما ِفي َیِمیِنَک َتْلَقْف َما َصَنُعوْا" چون برای شرط قبل از خود بھ عنوان جواب تلْقَفـ815
واقع شده است، جزم گرفتھ)

بلعید (چون بعد از إذا آمده گذشتھ معني شد)تلْقَف ـ816

مراتب دوستي خود را تقدیم آنان میکنید- با آنان اظھار دوستي مي کنیدتلْقُونَ ِإلَيِهم ِبـٱلْمودِة ـ817

تلَقَّونه ـ818

آن را تلّقي مي کردید(تلقي قول، بھ معناي گرفتن و پذیرفتن سخني است کھ بھ انسان القاء مي کنند. " 
القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا 
دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 

شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد 
را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني 

صورت بگیرد)
کھ آن را مالقات کنیدتلْقَوهـ819

فرا گرفت - دریافت کرد (از مصدرتلقن بھ معناي گرفتن کالم است با فھم و علم)تلَقَّٰي ـ820

تلْقَٰي ـ821
افکنده مي شوي (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني 

متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است 
و در القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق 
یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

تلَقَّي ـ822
بھ تو القاء مي شود (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني 

متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است 
و در القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق 
یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

تلِْقي ـ823
مي افکني (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با 

سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در 
القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق 
یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

آن (مؤنث) - این - این کھ مي بیني - این کھ شنیدیِتلْک ـ824
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این کھ مي بینید ( حرکت حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)ِتلْکُم ـ825

این کھ شما دونفر مي بینیدِتلْکُما ـ826

تلْوواْـ827

کھ بپیچانید - کھ تحریف کنید (از ماده ل ي ي است و مصدر "لّي" در اصل بھ معناي تابیدن طناب مي 
باشد و وقتي در مورد سر و یا زبان استعمال شود، معناي غیر طبیعي کردن سر و زبان یا التفات و 

متمایل کردن آنھا بھ این سو و آن سو را مي دھد و در قرآن کریم در باره لّي سر آمده : لووا رؤسھم و 
عبارت "َوَلا َتْلُووَن َعَليٰ أَحٍد " کھ یعني بھ کسي توجھ نمي کردید و در باره لّي زبان  آمده : لّیا بالسنتھم و 

ظاھرا مراد از جملھ : یلوون السنتھم این باشد کھ سخنان غیر آسماني کھ خود آن را جعل مي کردند، بھ 
لحني مي خواندند کھ با آن لحن تورات را مي خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است، با 

اینکھ از تورات نبود یا در عبارت "َوِإن َتْلُووْا"بھ این معنی است کھ: آنچھ را دیده اید، موقع بھ زبان 
آوردن با چرب زباني طور دیگري جلوه دھید یا بھ عبارت دیگر تحریف کنید)

او را بھ زمین انداخت (کلمھ تل بھ معناي بھ زمین انداختن کسي است  و کلمھ جبین بھ معناي یکي از دو تلَّهـ828
طرف پیشاني است پس "َتلَُّھ ِلْلَجِبیِن " یعنی یک طرف صورتش را بر زمین گذاشت)

بھ دیگري مي پردازي (از مصدر الھاء گرفتھ شده و این کلمھ بھ معناي مشغول و سرگرم شدن بھ کاري تلَهٰي ـ829
و غفلت از کاري دیگر است)

تالوت مي شود(چون قبلش کلمھ " إذا " آمده، زمانش فرق کرده و مضارع معنی می شود. تالوت 
ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک 

معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس 
دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. 

از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" 
فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ 

وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ 
کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس 
بگیرند و سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده  یکش چند آیھ و پنج  یکش 

چند است . و بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع 
میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده 

:"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر 
کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر 

میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، 
امامان امتند")

نرم مي شود(متضمن معناي سکون و آرامش نیزھست)تِلني ـ831

تمام کرد - بھ انجام رساندتمـ832

چیزھایي کھ صورتگري شده باشندتماِثيلَ ـ833

سرسختانھ مجادلھ و ستیزه کردند.تمارواْـ834

تمارونه ـ835
با او سرسختانھ مجادلھ و ستیزه میکنید (از مریة کھ معنایش بھ پستان ماده شتر جھت دوشیدن شیر دست 
کشیدن است و جدال را از این روممارات خوانده اند  کھ شخص مجادلھ کننده با کالم خود مي خواھد ھمھ 

حرفھاي طرف خود را از او بدوشد و رد کند)

تماماً ـ836
براي تمام و کامل کردن(تمام بودن ھر چیز منتھي شدن آن بھ حدي است کھ دیگر احتیاج بھ چیزي 

خارج از خود نداشتھ باشد، بھ خالف ناقص کھ محتاج بھ چیزي خارج از ذات خودش است تا او را تمام 
کند)

تمام شد- بھ انجام رسید(عبارت "َتمَّْت َکِلَمُة َربَِّک: کلمھ پروردگارت تمام و کامل شد" کنایھ از این است تمت ـ837
کھ فرمان الھی صادر شد)

شک مي ورزیدتمترونَ ـ838

تِليت ـ830
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تمتعـ839

بھره برد (در جملھ"َفَمن َتَمتََّع ِبـٱْلُعْمَرِة ِإَلي ٱْلَحجِّ "یعني :پس ھر کس تمتع ببرد بھ وسیلھ عمره تا حج. 
یعني با انجام عمره تا مدتي از احرام درآید و بتواند از چیزھایی کھ در حال احرام بر او حرام شده بود 
بھره ببرد سپس دوباره براي حج محِرم شود. ھرکس برای انجام حج واجب بھ مکھ وارد می شود ابتدا 

یک عمره بھ جا می آورد چون واجب است ھرکس از خارج مکھ بھ مکھ وارد می شود بھ حالت احرام 
وارد شود و پس از انجام این حج عمره تا ھشتم ذی حجھ کھ اعمال حج تمتع یا ھمان حج واجب شروع 
میشود از حالت احرام خارج میشود و سپس از ھشتم ذی حجھ تا پس از انجام قربانی و تراشیدن سردر 

دھم ذی حجھ دوباره ُمحِرم می شود)
بھره ببرتمتعـ840

بھره ببریدتمتعواْ ـ841

مجسم شدتمثَّلَ ـ842

مرا مدد مي دھید-مرا یاري مي کنید (مخفف : ُتِمدُّوَنِني)تِمدونِن ـ843

گذر میکندتمر ـ844

بي اندازه خوشحالي مي کنید(ازمرح بھ معناي افراط در خوشحالي است کھ از اعمال مذموم بشمار تمرحونَـ845
مي رود)

عبور میکنید - گذر میکنیدتمرونَ ـ846

بھ شما برسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است.جزمش بھ دلیل تمسسکُم ـ847
شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)

بھ آن برسد(از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)تمسسه ـ848

بھ شما رسید (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است. حرف میم در آن تمسکُم ـ849
بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

وارد شب مي شویدتمسونَ ـ850

کھ با آن زنان آمیزش کنید (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است و در تمسوهن ـ851
اینجا کنایھ است از عمل زناشوئي(نمونھ ای دیگر در رعایت عّفت کالم در قرآن کریم))

بوسیلھ آن راه سپاریدتمشونَ ِبِه ـ852

راه مي رود (مؤنث)تمِشي ـ853

تمکُرونَ ـ854

مکر مي کنند (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد منصرف کني کھ سھ 
حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا بداري و چنین مکري 

بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" دوم بھ نحو 
نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی زند یا بھ 

معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از پروردگار 
تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق عذاب 

شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم کند 
کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 

معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

مالک شویدتمِلکُونَـ855

بر آنان سلطنت مي کند (مؤنث)تمِلکُهم ـ856

خوانده می شود - امالء می شود (از امالء بھ معناي القاي کالم است بھ مخاطب بھ عین لفظ، تا آن را تملَٰىـ857
حفظ و از بر کند و یا براي نویسنده، تا آن را بنویسد)

آنان را باز دارند(در برابر...حفظشان کند)تمنعهم ـ858

آرزو داشتند - تمنا داشتندتمنواْـ859

تمّنا کنید - درخواست کنیدتمنواْ ـ860

تمّنا مي کنیدتمنونَـ861
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نطفھ مي ریزیدتمنونَ ـ862

تمنها علَيـ863

منتش را بر من می گذاری (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن 
است کھ نعمتي کھ بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ 

براي او کرده اي بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ 
پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر 
گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و 

مالک ھمھ چیز پروردگار است)
تمنا کرد - آرزو کردتمنٰي ـ864

در رحم ریختھ شودتمنٰي ـ865

کھ بمیردتموت ـ866

مي میردتموت ـ867

مي میریدتموتونَ ـ868

حرکاتي مانند دود انجام مي دھد (پیچ وتاب میخورد و در فضا محو میشود.کلمھ مور کھ مصدر فعل تمور ـ869
تمور است،بھ معناي تردد درآمد و شد است، نظیر کلمھ موج کھ آن نیز بھ ھمین معنا است)

تھیھ کردن (مجازًا در مورد گستردگي مال و جاه و رو بھ راھي زندگي استعمال مي شود)تمِهيداً ـ870

کھ ازانحراف بھ چپ و راست ولغزش رھایي بخشد(ازکلمھ مید بھ معناي انحراف بھ چپ و راست و تِميد ِبــ871
اضطراب است)

متالشي وپاره پاره شود(ازکلمھ تمیز بھ معناي تقطُّع و تفرُّق است)تميز ـ872

کھ مایل شوید - کھ منحرف شویدتِميلُواْـ873

 نجوا کنید-گفتگوي سري وپنھاني کنیدتناجواْـ874

با یکدیگر نجوا کردیدتناجيتم ـ875

تناِد ـ876

ندا دادن (یوم التناد : قیامت،نامیدن قیامت بھ این اسم بھ این دلیل است کھ قیامت،روزي است کھ اھل 
دوزخ و اھل بھشت یکدیگر را ندا دھند یا بھ خاطر این است کھ در آن روز ستمگران یکدیگر را با 
صداي بلند صدا مي زنند و داد و فریادشان بھ واویال بلند مي شود، ھمانطور کھ در دنیا بھ داد و فریاد 

عادت کرده بودند. ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است. امام باقر علیھ السالم فرمودند: 
"ھمانا اھل آتش، تشنھ می میرند و تشنھ وارد قبرھایشان می شوند و تشنھ محشور می شوند و تشنھ وارد 

جھّنم می شوند پس خویشاوندانشان را در بھشت بھ آنان نشان می دھند و بھ آنان می گویند: "َأِفیُضوا َعَلْینا 
ِمَن اْلماِء َأْو ِممَّا َرَزَقُکُم اُهللا". در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است کھ بھ دلیل ھمین ندا دادن برای 

درخواست آب از بھشتیان توسط کافران بھ روز قیامت "" یوم التناد" می گویند)

یکدیگر را صدازدند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)تنادواْ ـ877

با یکدیگر نزاع وستیزه کردیدتنازعتم ـ878

بھ آن میرسدتنالُه ـ879

تناول و گرفتنتناوش ـ880

مي رویاند (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر تنِبت ـ881
عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

تنبت ِبــ882
میرویاند - بھ بار مي آورد (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ 

ندارد و کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل 
مي شود)

کھ برویانید (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر تنِبتواْ ـ883
عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

حتمًا باخبر مي شویدتنبؤنَّ ـ884

حتمًا آگاھشان میکنيتنبئَنهم ـ885
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با خبر مي کنید -آگاه مي کنیدتنبئُونَ ـ886

با خبرش مي کنید -آگاھش مي کنیدتنبئُونه ـ887

خبرشان می دھدتنبئُهم ـ888

منتشر مي شوید(از کلمھ نشر بھ معناي گستردن است)تنتِشرونَـ889

کھ دست بر داریدتنتهواْ ـ890

شما را نجات مي دھدتنِجيکُم ـ891

مي تراشیدتنِحتونَ ـ892

کھ بیم دھي - کھ بترسانيِتنِذرـ893

بیم مي دھي - مي ترسانيتنِذر ـ894

بر مي کَند - ریشھ کن مي کند (از کلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)تنِزعـ895

کھ (بھ تدریج) نازل شود (فرق میان انزال و تنزیل این است کھ انزال بھ معناي نازل کردن دفعي و یک تنزلَ ـ896
پارچھ است و تنزیل بھ معناي نازل کردن تدریجي است)

کھ (بھ تدریج) نازل کني - تا (بھ تدریج)نازل کني (فرق میان انزال و تنزیل این است کھ انزال بھ معناي تنزلَ ـ897
نازل کردن دفعي و یک پارچھ است و تنزیل بھ معناي نازل کردن تدریجي است)

نازل مي شود(بھ تدریج) (فرق میان انزال و تنزیل این است کھ انزال بھ معناي نازل کردن دفعي و یک تنزلُ ـ898
پارچھ است و تنزیل بھ معناي نازل کردن تدریجي است)

نازل کردن تدریجي-فرو فرستادن تدریجي(فرق میان انزال و تنزیل این است کھ انزال بھ معناي نازل تنِزيلُـ899
کردن دفعي و یک پارچھ است و تنزیل بھ معناي نازل کردن تدریجي است)

فراموش مي کنیدتنسونَ ـ900

فراموش مي شويتنسٰي ـ901

بشکافدتنشق ـ902

حتمًا اورا یاري دھیدتنصرنه ـ903

کھ یاري کنید(چون شرط شده براي جملھ بعدي جزم گرفتھ)تنصرواْ ـ904

تنِطقُونَ ـ905
سخن مي گویید (کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا صوت ھاي متعارفي است کھ از 
حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور نظر ناطق است داللت مي کند 

و در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)
کھ بنگردتنظُر ـ906

مي نگرید، تماشا می کنیدتنظُرونَـ907

مي دمیدي (بھ دلیل "إذا" زمانش عوض شده)تنفُخ ـ908

کھ تمام شودتنفَد ـ909

کھ نفوذ کنیدتنفُذُواْ ـ910

نفوذ نمي کنیدتنفُذُونَ ـ911

مي دمد - نفس مي کشدتنفَّس ـ912

سود دارد- نفع مي رساند- سود می رساندتنفَع ـ913

بھ او سود رساندتنفَعه ـ914

تنِفقُواْ ـ915
تا انفاق کنید -انفاق مي کنید(در جملھ "َما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبیِل ٱللَِّھ ُیَوفَّ ِإَلْیُکْم "چون شرط شده براي 

جملھ بعدي جزم گرفتھ،کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران 
است)
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انفاق مي کنید(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)تنِفقُونَ ـ916

نجات مي دھيتنِقذُ ـ917

کم مي کندتنقُص ـ918

بھ صورِت ... در مي آیید (قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است. جزمش بھ دلیل تنقَِلبواْ ـ919
جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)

عیب مي گیرید-خرده گیري مي کنید(از َنِقمت بھ معني انکار و خرده گیري و عقوبت زباني یا عملي تنِقمونَ ـ920
است)

تا ازدواج کندتنِکح ـ921

کھ با آن زنان ازدواج کنید(کلمھ نکاح در اصل لغت بھ معناي عقد نکاح است)تنِکحوهن ـ922

تنِکرونَ ـ923
انکار مي کنید (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا 
معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ 

عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)
واپس مي روید(ازنکوص بھ معناي خودداري از چیزي است)تنِکصونَ ـ924

تنِکيلًاـ925
کیفر- مجازات بازدارنده(از کلمھ نکال بھ معناي مجازاتی است کھ بھ منظور بازداشتن مکلفان از تخلف 

وضع شده است و سایر مکلفین از عقوبت این متخلف عبرت بگیرند و ھوس تخلف نکنند. اصلش 
از"ِنْکل" بھ معناي طناب پابند حیوان و آھن لجام آن است، چون ھر دو مانع آزادي حیوان است و جمع 

آن أنکال است)

از سنگینی کمِر ... را خم می کند(ناء بھ الحمل معنایش این است کھ : بار او از شدت سنگیني کمرش را تنوُء ِبــ926
خوابانید)

تنور- محل پختن نان (از کلمات مشترک بین عربي و فارسي واحتماًال اصلش فارسي است)تنور ـ927

ما را نھي مي کنيتنهانا ـ928

نھي مي کنیدتنهونَ ـ929

نھي شده ایدتنهونَ ـ930

باز مي دارد - نھي مي کندتنهٰي ـ931

تواب ـ932
بسیار توبھ پذیر(در اصل بسیار باز گشت کننده، درمورد پروردگار تعالي چون بسیاربھ بندگانش 

بازگشت مي کند. توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو 
توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ 
و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

تواِبني ـ933
بسیار باز گشت کنندگان (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در 

میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار 

بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

پنھان شد(در جملھ "َحتَّيٰ َتَواَرْت ِبـٱْلِحَجاِب"یعني خورشید غروب کرد)توارت ـ934

یکدیگر را سفارش کردندتواصواْ ـ935

تواعدتم ـ936

بھ یکدیگر وعده مي دادید - با یکدیگر قرار مي گذاشتید (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم 
معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ 

معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي 
خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر 

بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)
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توِبـ937
توبھ - بازگشت (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو 
توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ 
و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

توبةُ ـ938
توبھ - بازگشت (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان دو 
توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ 
و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ 

اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

توبتهمـ939
توبھ آنھا- بازگشتشان (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در 

میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار 

بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

توبواْ ـ940
توبھ کنید - باز گردید (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در 

میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار 

بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

رو کرد - روي آوردتوجه ـ941

دوست دارد(ود نوع خاصي از حب و دوست داشتن است و آن حبي است کھ آثار و پیامدھایي آشکار تودـ942
دارد )(مؤنث)

دوست دارید(ود نوع خاصي از حب و دوست داشتن است و آن حبي است کھ آثار و پیامدھایي آشکار تودونَ ـ943
دارد )

تورات کتاب آسمانی حضرت موسی علی نبینا و علیھ السالم (تورات  در زبان عبراني بھ معناي" توراةَ ـ944
شریعت "است)

روشن مي کنید(در اصل تورئون بوده و تورئون مضارع از باب افعال ایراء است و ایراء بھ معناي تورونَ ـ945
روشن کردن آتش و اظھار آن است)

وسوسھ مي کند(وسوسھ بھ معناي خطور افکار زشت در دل است،اصلش وسواس است بھ معني صداي توسِوس ـ946
زیور آالت زنان و نیز بھ معناي آھستھ سخن گفتن است)

وصیت کردیدتوصونَ ـ947

سفارشتوِصيةً ـ948

توعدونَ ـ949

وعده داده مي شوید (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 
وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف 

است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد 
و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده 

نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)
می ترسانیدتوِعدونَ ـ950

توعظُونَ ـ951
موعظھ مي شوید(از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و 

نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر 
نرم کند)

توفَّاهم ـ952
جانشان را مي گیرد(در جملھ : مي گیرند چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است. آخرش بھ دلیل 
تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد، حرکت گرفتھ است. توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب 

آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در 
معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

جان اورا گرفت (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان توفَّته ـ953
انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)
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توفَّتهم ـ954
جانشان راگرفت(در جملھ : مي گیرند چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است واز طرفي بعد از إذا 

آمده لذا مضارع معني شده است. حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد 
است.توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع 

تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

مارا بمیران (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان توفَّنا ـ955
در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

مرا بمیران (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان توفَِّني ـ956
در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد)

توفَّونَ ـ957
بھ طور کامل بھ شما رسانده مي شود(توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن 
بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز 

استفاده می گردد)

توفَّٰي ـ958
بھ طور کامل رسانده مي شود(توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل 

چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی جان گرفتن نیز استفاده می 
گردد)

توفَّيتِني ـ959
مرا بھ طور کامل گرفتی - مرا میراندي- جان مرا گرفتی (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن 

است، البتھ رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمھ در معنی 
جان گرفتن نیز استفاده می گردد. البتھ چون آیھ در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علیھ السالم می 

باشد معنی دوم و سوم را نمی دھد چون حضرت عیسی نھ کشتھ شد و نھ بھ مرگ طبیعی از دنیا رفت 
بلکھ بھ آسمان باال برده شد)

توفیق - موفق شدن- موافق و سازگار کردنتوِفيقاً ـ960

توفیق من-موفق شدن منتوِفيِقيـ961

آتش شعلھ ور مي کنید (از ایقاد بھ معناي افکندن ھیزم در آتش است)توِقدونَـ962

او را تعظیم کنید - اورا عظیم شمارید - او را بزرگ شمارید(توقیر کھ مصدر توقروه است بھ معناي توقِّروهـ963
تعظیم است)

یقین پیدا کنید - یقین نماییدتوِقنونَ ـ964

توّکل کن(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل توکَّلْ ـ965
است)

توّکل کردم(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از توکَّلْت ـ966
وکیل است)

توّکل کردیم (توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از توکَّلْنا ـ967
وکیل است)

توّکل کنید (توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل توکَّلُواْ ـ968
است)

محکم کردنشتوِکيِدها ـ969

روگردان - کناره بگیرتولَّ ـ970

اورا بھ سرپرستي و دوستي خود گیردتولَّاه ـ971

داخل مي کنيتوِلج ـ972

کھ رو گردانید-کھ پشت کنیدتولُّواْ ـ973

تولَّواْ ـ974
پشت کردند-رو گرداندند- برگشتند(اگر ماضی باب تفعل باشد مثل : "َفَلمَّا ُکِتَب َعَلْیِھُم ٱْلِقَتاُل َتَولَّْوْا ِإلَّا َقِلیًلا 

مِّْنُھْم: پس وقتي جنگیدن بر آنان واجب شد رو گرداندند مگر اندکي از آنھا". در مورد افعالي کھ ریشھ 
آنھا بھ یکي از حروف علة (واي) ختم مي شود در برخي صیغھ ھا ماضي باب تفّعل و مضارع مجزوم 

آنھا دقیقًا ھم شکل مي گردند کھ باید با توجھ بھ موقعیت فعل در جملھ تشخیص داد کھ آن را ماضي 
ترجمھ کنیم یا مضارع )
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تولَّواْ ـ975

کھ پشت کنید-کھ رو گردانید- کھ برگردید((اگر مضارع مجزوم باشد مثل: "َفِإن َتَولَّْوْا َفَقْد َأْبَلْغُتُکم مَّا 
ُأْرِسْلُت ِبِھ ِإَلْیُکْم: پس اگر کھ رو برگردانید پس بھ یقین من بھ شما رساندم آنچھ را در موردش بھ سوي 

شما فرستاده شدم" کھ چون شرط برای جملھ بعدی شده جزم گرفتھ است. در مورد افعالي کھ ریشھ آنھا 
بھ یکي از حروف علة (واي) ختم مي شود در برخي صیغھ ھا ماضي باب تفّعل و مضارع مجزوم آنھا 
دقیقًا ھم شکل مي گردند کھ باید با توجھ بھ موقعیت فعل در جملھ تشخیص داد کھ آن را ماضي ترجمھ 

کنیم یا مضارع )
پشت کنان از این سو بھ آن سو فرار مي کنید بھ شکلی کھ از ھر سو مي روید برگردانده مي شویدتولُّونَ مدِبِرين ـ976

کھ آنان را دوست بدارید-کھ آنان را سرپرست خود بگیریدتولَّوهم ـ977

تولَّٰی ـ978

رو کرد - رو گردانید - اعراض کرد - دوست دارد-داراي والیت و سلطنت شد و تملک یافت یا عھده 
دار شد(در عباراتي نظیر"و اذا تولي سعي في االرض لیفسد فیھا"و"َوٱلَِّذي َتَولَّيٰ ِکْبَرُه ِمْنُھْم". "ُنَولِِّھ َما 
َتَولَّيٰ "َوِإَذا َتَولَّىٰ َسَعىٰ ِفي ٱْلَأْرِض ِلُیْفِسَد ِفِیَھا َوُیْھِلَک ٱْلَحْرَث َوٱلنَّْسَل َوٱللَُّھ َلا ُیِحبُّ ٱلَفَساَد :او را بھ ھمان 

سو کھ رو کرده واگذاریم. ": و ھنگامي کھ سرپرست شد(در کاري قدرت و حکومت و ریاست پیدا 
کرد) در زمین مي کوشد تا در آن فساد کند و زراعت و نسل را نابود کند(ھم طبیعت را نابود مي کند و 

ھم انسانھا را) و اهللا فساد را دوست ندارد")
رو گرداندید-اعراض کردیدتولَّيتم ـ979

کھ مھاجرت کنیدتهاِجرواْ ـ980

تهتدواْ ـ981
ھدایت را بپذیرید -ھدایت یابید(جزمش بھ دلیل جواب شرط بودن است)- تا ھدایت یابید (اصل در معني 

ھدایت بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا 
پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 

اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

تهتدونَ ـ982
ھدایت را با کوشش بسیار طلب کنید و بپذیرید(اصل در معني ھدایت بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و 
طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و 

مبالغھ و طلب کردن است)

تهتِدي ـ983
ھدایت را مي پذیرد - ھدایت مي شود(آن زن) (اصل در معني ھدایت بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و 
طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و 

مبالغھ و طلب کردن است)
بھ سرعت وشدت بھ حرکت درآمدتهتز ـ984

بعد ازخوابیدن بیدار شوتهجد ـ985

ھذیان مي گوییدتهجرونَ ـ986

تهدواْ ـ987
کھ ھدایت کنید (اصل در معني ھدایت بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

تهِدي ـ988
ھدایت مي کني (اصل در معني ھدایت بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ھالکت (در لغت عرب ھیچ مصدر دیگري بھ این وزن وجود ندارد)تهلُکَِة ـ989

مارا ھالک میکنيتهِلکُنا ـ990

عاشق و شیفتھ شود(چون در اصل از کلمھ ھوي بھ معني سقوط است منظور چنان عشق و دلدادگی است تهِوي ـ991
کھ در آن عاشق تمام توجھش را بھ معشوقش داده و از خودش غافل گشتھ است)

اورا پایین بیندازدتهِوي ِبِه ـ992

بھ من بدھید (مخفف : ُتْؤُتوِني)تؤتوِن ـ993

آن را بدھید ( جزمش بھ دلیل شرط شدن برای جملھ بعدی است)تؤتوهاـ994
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میدھي - مي دھد(مؤنث، مثل سوره مبارکھ ابراھیم آیھ شریفھ 24)تؤِتي ـ995

ترجیح مي دھید - مقّدم مي داریدتؤِثرونَ ـ996

کھ برگردانیدتؤدواْ ـ997

کھ اذیت کنیدتؤذُواْ ـ998

مرا اذیت مي کنیدتؤذُونِني ـ999

بھ شدت تکانشان دھد-تحریکشان کندتؤزهم ـ1000

تؤفَکُونَ ـ1001
منحرف مي شوید-برگردانده مي شوید (افک بھ معناي گرداندن ھر چیزي است از صورت اصلیش و لذا 

بھ دروغ ھم افک مي گویند.عبارت "َفَأنَّيٰ ُتْؤَفُکوَن "یعني پس چگونھ شما را [ازحق بھ سوي باطل] 
برمیگردانند؟)

امرمي شويتؤمر ـ1002

امر مي شویدتؤمرونَ ـ1003

تؤِمن ـ1004

کھ ایمان بیاورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

تؤِمننـ1005

حتمًا ایمان بیاورید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي 
کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده 

باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ 
یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

تؤِمنواْ ـ1006

تا ایمان بیاورید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

تؤِمنونَ ـ1007

ایمان مي آورید - ایمان دارید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ 
ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي 

این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، 
چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 

شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 
اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

نزد خود مأوا دھيتؤِوي ِإلَيک ـ1008

او را مأوا دادهتؤِويِه ـ1009

ُمیّسر بود - ھمراه با آساني بودتيسر ـ1010

قصد کنید(کلمھ تیمم بھ معني قصد کردن است) - تیمم کنید(برای تیمم ابتدا دو کف دست را بھ روی تيممواْ ـ1011
جلوی پیشانی کشیده سپس روی دست راست و چپ از مچ تا سر انگشتان را بھ ترتیب مسح می کنند)

انجیرِتِني ـ1012
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ترجمھکلمهفهرست

ثابت - پایدارثَاِبت ـ1

ثَاِقب ـ2

نفوذ کننده - فرو رونده (اصلش ازثقوب است بھ معناي فرو رفتن و نفوذ چیزي در چیز دیگر.  کلمھ ثقب در اصل بھ 
معناي دریدن بود و بعدھا بھ معناي ھر چیز نوراني و روشنگر شد ، بھ این جھت کھ چنین چیزي پرده ظلمت را با نور 
خود مي درد ھمچنین بھ معناي بلندي و ارتفاع مي آید ، از اینرو کھ مي گویند : ثقب الطائر یعني پرنده اوج گرفت، بھ این 
حھت کھ با پرواز خود جّو باال را پاره مي کند. بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ السالم "نجم ثاقب: " تمثیلی است برای 
رسول اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم پس طارق نیز اشاره بھ وجود مقدس پیامبر دارد از این جھت کھ ظلمت جھلی را 

کھ مانند شبی تاریک مردم زمانش را فرا گرفتھ بود با نور ھدایت الھی درید البتھ تعمیم آن برای ھر بنده ای از بندگان 
پروردگار کھ دلش بھ نور الھی روشن شده و با آن نور، دیگران را کھ در ظلمتھای دنیا، راه خود را گم کرده اند ھدایت 

می نماید نیز خارج از منظور این آیات نیست از جملھ وجود مقدس امام زمان عج(علیھ السالم) پس "طارق" کھ در 
اصل بھ معنی کوبنده در خانھ در شب می باشد تمثیلی است برای ھدایتگری الھی  کھ بر در خانھ دلی شب زده می کوبد 

تا او را از خواب غفلت بیدار کند))
سوم -سوميثَاِلثُ ـ3

سوم -سوميثَاِلثَةَ ـ4

ھشتمین ایشانثَاِمنهم ـ5

دوم - دومي -شکننده (در عبارت " َثاِنَي ِعْطِفِھ " شکستن پھلو کنایھ از روگرداندن است، گویي کسي کھ از چیزي روي ثَاِني ـ6
مي گرداند، یک پھلوي خود را خم مي کند و مي شکند. ثاني اثنین بھ معناي یکي از آن دو تا است)

مقیم - کسي کھ در جایي مسکن یا اقامت کندثَاِوياً ـ7

دستھ ھاي متفرق و پراکنده ( جمع کلمھ ثبھ است و ثبھ بھ معناي جماعت ھاي متفرق است)ثُباٍت ـ8

استوارکن - پایدار سازثَبت ـ9

تورا ثابت قدم کردیمثَبتناک ـ10

استوار بدارید - ثابت قدم کنیدثَبتواْ ـ11

آنان را از حرکت باز داشتثَبطَهمـ12

استواریش - ثابت قدمیشثُبوِتها ـ13

ھالکت - نابودي - واویال- نالھ اي بھ مضمون واي ھالک شدم(در اصل بھ معني ویل و ھالک)ثُبوراً ـ14

ثَجاجاً ـ15
ابري کھ بسیار باران بریزد-بسیار روان شونده (منظوراز "َماًء َثجَّاجًا " در عبارت "َوَأنَزْلَنا ِمَن ٱْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاجًا 

"باران شدید بھ صورت رگبار است. بعضي گفتھ اند : معصرات بھ معناي بادھایي است کھ ابرھا را مي فشارد تا ببارد و  
بنا بر این در عبارت "َوَأنَزْلَنا ِمَن ٱْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاجًا " ، عالوه بر این معنی کھ معصرات را صفت ابر گرفتھ و 

معنی کنیم از ابرھای متراکم آبی بسیار ریزان نازل نمودیم. می توانیم کلمھ من را بھ معناي باء بگیریم ، و معنا چنین 
شود ما بھ وسیلھ بادھاي فشار آورنده آبي بسیار ریزان نازل کردیم)

خاک - خاک مرطوبثَرٰي ـ16

ماربسیار بزرگثُعبانٌ ـ17
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ِثقَالَ ـ18

بسیار سنگین ھا - بسیار گرانبارھا-بسیار سنگین بارھا(جمع ثقیل، یک قطعھ ابر بارانزای کمولونیمبوس با طول و 
عرض و ارتفاع ھزار متر، وزنی حدود یک میلیون تن دارد وزنی معادل یک گلھ فیل دویست تایی ولی از آنجا کھ 

چگالیش از ھوای نزدیک سطح زمین کمتر و از چگالی ھوای باالی جو بیشتر است در باالی سطح زمین در ارتفاعی 
بین 2 تا 12 ھزار متر، معّلق می ماند. در آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ رعد، با وصف ابرھا با کلمھ "ثقال: بسیار 

سنگین و گرانبار" و ھمچنین در آیھ شریفھ 164 سوره مبارکھ بقره با عبارت "َوٱلسََّحاِب ٱْلُمَسخَِّر َبْیَن ٱلسََّماِء َوٱْلَأْرِض: و 
ابر کھ میان آسمان و زمین مسّخر شده " بھ این شگفتی خلقت اشاره شده است. در واقع پروردگار حکیم، جرم حجمي ابر 
را بھ اندازه اي قرار داده کھ نھ بر روي زمین قرار گیرد تا پستي و بلندیھا مانع حرکتش شوند و نھ بسیار باال رود کھ از 

جّو زمین خارج گردد یا بارانش قبل از رسیدن بھ زمین بخار شود)

آنان را دیدید وبھ آنان دست یافتید و مغلوبشان کردید(اصلش از ثقف ثقافھ کھ معنایش این است کھ فالني برخورد و یافت)ثَِقفْتموهم ـ19

دیده شوند وبھ آنان دست یابند و مغلوبشان کنند (اصلش از ثقف ثقافھ کھ معنایش این است کھ فالني برخورد و یافت)ثُِقفُواْ ـ20

دو سنگیني - دو جمعیت بسیارثَقَلَاِن ـ21

سنگین باشد- سنگین استثَقُلَتـ22

ھمواره و بسیار سنگینثَِقيلًا ـ23

سھ گانھ - سھ تایيثُلَاثَـ24

سھثَلَاثَ ـ25

سھثَالَثَِة ـ26

سيثَلَاثُونَ ـ27

سيثَلَاِثني ـ28

جماعت بسیار انبوهثُلَّةٌ ـ29

یک سومثُلُثُ ـ30

دوسوم-دوثلثثُلُثَا ـ31

دوسوم-دوثلثثُلُثَاِن ـ32

یک سومشثُلُثَه ـ33

دوسوم (در اصل ثُلُثَيِِْن بوده کھ چون مضاف شده است نون آن حذف شده است)ثُلُثَِي ـ34

ثُم ـ35
سپس - پس - بازھم(در عباراتی نظیر"َأَوَلا َیَرْوَن َأنَُّھْم ُیْفَتُنوَن ِفي ُکلِّ َعاٍم مَّرًَّة َأْو َمرََّتْیِن ُثمَّ َلا َیُتوُبوَن: ") آنگاه(در عباراتی 
نظیر: "َفِإَلْیَنا َمْرِجُعُھْم ُثمَّ ٱللَُّھ َشِھیٌد َعَلىٰ َما َیْفَعُلوَن: پس فقط محل بازگشت آنان بھ سوی ماست آنگاه اهللا بر آنچھ انجام مي 

دھند ھمواره و بسیار شاھد و باخبر است")
آنجاثَم ـ36

ھشتثَماِني ـ37

ھشتثَماِنيةَ ـ38

ھشتادثَماِنني ـ39
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میوهثَمرـ40

میوه ھا - محصوالتثَمراتـ41

میوهثَمرةـ42

میوه اشثَمِرِه ـ43

بھا - قیمت(ثمن بخس بھ معناي بھایي است کھ از قیمت اصلي و واقعي ، ناقص و کمتر باشد)ثَمنـ44

یک ھشتمثُمن ـ45

نام قوم حضرت صالح کھ از اقوام عرب بودند ودر سرزمین احقاف یمن زندگي مي کردندثَمود ـ46

پاداش (کلمھ َثَواب در اصل بھ معنی اثر و نتیجھ است ، چھ نیک و چھ بد چھ کیفر و چھ پاداش ، ولي بیشتر در مورد ثَواب ـ47
پاداش کارنیک اسفاده می شود)

پاداش داده شد - ثواب داده شد (کلمھ َثَواب در اصل بھ معنی اثر و نتیجھ است ، چھ نیک و چھ بد چھ کیفر و چھ پاداش ، ثُوب ـ48
ولي بیشتر در مورد پاداش کارنیک اسفاده می شود)

لباس ھا - جامھ ھا(جمع ثوب)ِثياب ـ49

لباسھایت - جامھ ھایتِثيابک ـ50

لباسھایتان - جامھ ھایتانِثيابکُم ـ51

لباسھایشان - جامھ ھایشانِثيابهم ـ52

لباسھایشان - جامھ ھایشان (مؤنث)ِثيابهنـ53

بیوه ھاثَيباٍت ـ54
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ترجمھکلمهفهرست

آمديِجئْت ـ1

آورديِجئْت ِبــ2

کاري انجام داديِجئْت شيئاًـ3

کاري انجام دادي (مؤنث)ِجئِْت شيئاًـ4

برایت آوردمِجئْتک ِبــ5

برایتان آوردمِجئْتکُم  ِبــ6

آوردیدِجئْتم ِبــ7

کاري انجام دادیدِجئْتم شيئاً ـ8

پیش ما آمدیدِجئْتمونا ـ9

پیش ما آمديِجئْتنا ـ10

براي ما آورديِجئْتنا ِبــ11

برایشان آورديِجئْتهم ِبــ12

آمدیمِجئْنا ـ13

آوردیمِجئْنا ِبــ14

براي تو آوردیمِجئْناک ِبــ15

براي شما آوردیمِجئْناکُم ِبــ16

براي آنھا آوردیمِجئْناهم ِبــ17

جاَء ـ18
آمد(در عبارت "َوَجاَء َربَُّک: و پروردگارت آمد" منظور این است کھ فرمان پروردگارت آمد، منتھا با زیبایی این 
مطلب را می رساند کھ آمدن فرمانش مانند آمدن خودش می باشد برای فرمانروایان دیگر وقتی خود فرمانروا در 
جایی حضور دارد و در ھمانجا فرمانش را صادر می کند اجرای آن حکم قطعیت بیشتری دارد تا حکمش را بھ 

وسیلھ پیغامی برساند ولی در مورد پروردگار متعال اینگونھ نیست و ھر جا حکمش می رود خودش نیز ھمانجاست 
از این رو قطعیت اجرای حکمش ھمیشگی است)

: " کھ البتھ در اینجا بین "َجاَء" و حرف اضافھ "بـِ" فاصلھ جاَء ِبــ19 آورد(مانند عبارت "َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِھیَم ِبـٱْلُبـْشَرىٰ
افتاده است)

آمد(مؤنث) (در اصل "َجاَءْت" می باشد کھ حرف "ت" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت جاَءِتـ20
گرفتھ است)

آمد(مؤنث)جاَءت ـ21

بھ سوي توآمدجاَءتک ـ22

بھ سوي شما آمدجاَءتکُمـ23

بھ سوي شما آمد (حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)جاَءتکُم ـ24

بھ سوي ما آمدجاَءتنا ـ25

بھ سوي او آمدجاَءته ـ26
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بھ سوي او(مؤنث) آمدجاَءتها ـ27

بھ سوي آنھا آمدجاَءتهمـ28

بھ سوي آنھا آمد(حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)جاَءتهم ـ29

بھ سوي تو آمدجاَءک ـ30

بھ سوي شما آمدجاَءکُم ـ31

بھ سوي ما آمدجاَءنا ـ32

بھ سوي من آمدجاَءِني ـ33

آمدندجاُءواْ ـ34

آوردندجاُءواْ ِبــ35

جاُءواْ علَٰى ـ36
بھ عنوان دلیل آوردند(در عبارت "َوَجاُءوْا َعَلىٰ َقِمیِصِھ ِبَدٍم َکِذٍب: و پیراھنش را آوردند تا بھ عنوان دلیل بر آن 

استناد کنند با خونی کھ دروغین بودنش آشکار بود(کلمھ "َکِذب" مصدر است کھ در اینجا بھ جای اسم فاعل بھ کار 
رفتھ تا مبالغھ را برساند)")

برایشان آوردندجاُءوهم ِبــ37

نزد او آمدجاَءه ـ38

نزد او آمد(مؤنث)جاَءها ـ39

نزد آنھا آمد(حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)جاَءهمـ40

نزد آنھا آمدجاَءهم ـ41

نزد تو آمدندجاؤوک ـ42

نزد شما آمدندجاؤوکُم ـ43

نزد آن آمدندجاؤوها ـ44

منحرف از ھدفجاِئر ـ45

قطع کردند - بریدند (از جوب بھ معناي قطع کردن است)جابواْـ46

نشستھ ھا -زانو زده ھا(نشستھ بر دو زانوھا) -بھ رو افتاده ھا بر زمین (کنایھ ایست از مرگ)جاِثِمني ـ47

نشستھ بر دو زانوجاِثيةًـ48

دفاع کردید از(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود نسبت جادلْتم  عنـ49
بھ طرف مقابل)

با ما مجادلھ کردي(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود جادلْتنا ـ50
نسبت بھ طرف مقابل)

مجادلھ کردند(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود نسبت جادلُواْ ـ51
بھ طرف مقابل)

با تومجادلھ کردند(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود جادلُوک ـ52
نسبت بھ طرف مقابل)

با آنان مجادلھ کن(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود جاِدلْهم ـ53
نسبت بھ طرف مقابل)

ھمسایھ - پناه دھندهجارـ54
www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم

https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



جاِر ِذي ٱلْقُربٰىـ55
ھمسایھ نزدیک (از رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ   سّلم نقل شده کھ یک بار محدوه ی بیست ذرع معادل ده تا پانزده 
متر(ذرع مقیاس طولي است بھ اندازه دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج کھ بھ وسیلھ اندازه گیري آن نیز اطالق 

مي گردد ھر ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر است)برای ھمسایگی تعیین نموده است و در روایتي دیگر آن را محدود بھ 
چھل خانھ نموده اند احتمال دارد کھ روایت اولي شامل ھمسایھ نزدیک و دومي شامل ھمسایھ دور باشد)

جاِر ٱلْجنِبـ56
ھمسایھ دور(از رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ   سّلم نقل شده کھ یک بار محدوه ی بیست ذرع معادل ده تا پانزده 

متر(ذرع مقیاس طولي است بھ اندازه دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج کھ بھ وسیلھ اندازه گیري آن نیز اطالق 
مي گردد ھر ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر است)برای ھمسایگی تعیین نموده است و در روایتي دیگر آن را محدود بھ 

چھل خانھ نموده اند احتمال دارد کھ روایت اولي شامل ھمسایھ نزدیک و دومي شامل ھمسایھ دور باشد)

کشتي ھاجاِرياِت ـ57

کشتيجاِرية ـ58

جاٍز ـ59
بي نیاز کننده - کفایت کننده (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم 
این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
جستجو کردندجاسواْ ـ60

قرار دھندهجاِعلٌ ـ61

قرار دھنده توجاِعلُک ـ62

قرار دھندگانجاِعلُونَ ـ63

قرار دھندگان اوجاِعلُوه ـ64

نام پادشاھي ستمگر از قبطیان مصر کھ بر بني اسرائیل حکومت مي کرد(ھمزمان با پیامبري حضرت ارمیا(علي جالُوت ـ65
نبینا و علیھ السالم))

بی حرکتجاِمدةًـ66

جمع کنندهجاِمع ـ67

مار کوچکي کھ بھ سرعت حرکت مي کند - جّنجانٌّ ـ68

جھت - ناحیھ - طرف -پھلو (جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد)جاِنب ـ69

پھلویش (َنَئا ِبَجاِنِبِھ :کنایھ است از دور شدن و خود را کنار کشیدن از روي تکبر ونخوت. جنب در اصل بھ معني جاِنِبِه ـ70
پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد)

آن دو گذشتندجاوزا ـ71

گذراندیمجاوزنا بِـ ـ72

از آن گذشتجاوزه ـ73

جھاد کرد - کوشش نمود(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جاهد ـ74
جنگ استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

جاِهِد ـ75
جھاد کن(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می 

شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند . حرکت "د" بھ دلیل تقارنش با 
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

آن دو با تو ستیزه کردندجاهداک ـ76
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جھاد کردند(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده جاهدواْ ـ77
می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

جھاد کنید(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می جاِهدواْ ـ78
شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

با آنان جھاد کن(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ جاِهدهم ـ79
استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

نادانجاِهلُ ـ80

نادانھاجاِهلُونَ ـ81

ناداني - جھالتجاِهِليِة ـ82

نادانھاجاِهِلني ـ83

جب ـ84
چاه (جّب بھ معناي چاھي است کھ سنگ بست نشده باشد یعني اطراف و دیواره اش را با سنگ نچیده باشند و اگر 
سنگ بست باشد آن را بئر طوي گویند و غیابت گودالي را گویند کھ اگر چیزي در آن قرار گیرد از دور نمودار 
نمي شود و در نتیجھ دو کلمھ غیابت و جب مجموعا معناي تھ چاه را مي دھد کھ اگر چیزي در آن قرار گیرد بھ 

خاطر تاریکیش دیده نمي شود)

جبارـ85

ھمیشھ و بسیار اجبار کننده- گردنکش- فرد سرکشی کھ با اراده خود بر مردم غالب گشتھ و آنان را ھمیشھ و بسیار 
اجبار مي  کند تا مطابق دلخواه او عمل کنند کھ در اصطالح امروزی بھ آن دیکتاتور می گویند- کسي کھ بردیگران 

برتری و علّو و عظمت و سلطنت داشتھ باشد(این معنی در قرآن کریم در آیاتی نظیر "َوٱْسَتْفَتُحوْا َوَخاَب ُکلُّ َجبَّاٍر 
َعِنیٍد" آمده است)

ھمچنین "َجبَّاٍر" یکی از اسماء الھي است ولی نھ بھ معنای اّول بلکھ بھ معنی "ھمیشھ و بسیار جبران کننده"، کھ در 
این حالت صیغھ مبالغھ از جبر یعني شکستھ بند و اصالح کننده است. این معنی در قرآن کریم تنھا در آیھ شریفھ 23 

َھ ِإلَّا ُھَو ٱْلَمِلُک ٱْلُقدُّوُس ٱلسََّلاُم ٱْلُمْؤِمُن ٱْلُمَھْیِمُن ٱْلَعِزیُز  از سوره مبارکھ حشر استفاده شده است: " ُھَو ٱللَُّھ ٱلَِّذي َلا ِإَلـٰ
ٱْلَجبَّاُر ٱْلُمَتَکبُِّر ُسْبَحاَن ٱللَِّھ َعمَّا ُیْشِرُکوَن "

گردنکشان- گردن  کلفتانی کھ با اراده خود بر مردم غالب گشتھ و آنان را اجبار مي کنند تا مطابق دلخواه آنان عمل جباِرين ـ86
کنند- بسیار اجبار کنندگان

کوھھاِجبالَ ـ87

پیشانیھایشانِجباههم ـ88

ھر چیزی کھ در آن خیری نباشد - ھرچیزی کھ بھ غیر از خدای تعالی پرستیده شود مثل بت(احتماًال این واژه  ِجبِت ـ89
سریانی و بھ معنای تو خالی است کھ استعاره از ھر چیز پوچ و بی فایده است)

جبرئیلِجبِريلَ ـ90

کوهجبِل ـ91

جماعت بسیارِجِبلّاً ـ92

جماعت بسیارِجِبلَّةَ ـ93

یکي از دو طرف پیشانيجِبني ـ94

جمع جاثي وجاثي کسي را گویند کھ بر دو زانو نشستھ باشد - بھ زانو در آمدگانِجِثياً ـ95

انکار کردند (کلمھ جحد بھ معناي انکار زبانی چیزي است کھ در دل بھ حق بودن آن یقین دارند)جحدواْ ـ96

جھنم (از کلمھ جحمة مشتق شده بھ معناي شدت سوزش آتش)- پنجمین طبقھ از ھفت طبقھ جھنمجِحيِم ـ97

عظمت (عبارت "َتَعاَليٰ َجدُّ َربَِّنا" یعني : از ھمھ چیز برتر و بلند مرتبھ تر است، عظمت پروردگارما . کلمھ جد را جدـ98
بھ عظمت و بعضي بھ بھره معنا کرده اند)

دیوارِجدار ـ99
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مجادلھ کردن(مجادلھ در اصل بھ معناي اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و ِجدالَ ـ100
نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

ستیزگي کردن و لجبازي در گفتار و بحثمان (جدال و مجادلھ در اصل بھ معناي اصرار در بحث و پافشاري کردن ِجدالَنا ـ101
در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

جاده ھا - راھھا(جمع جده)جدد ـ102

دیوارھاجدٍر ـ103

ستیزگي کردن و لجبازي در گفتار و بحث (جدال و مجادلھ در اصل بھ معناي اصرار در بحث و پافشاري کردن در جدلًاـ104
یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

نو - جدیدجِديٍد ـ105

قطعھ قطعھجذَاذاً ـ106

تنھ درخت خرماِجذِْع ـ107

پاره اي - قطعھ ايجذْوٍة ـ108

تنھ ھاي درختان خرماجذُوِع ـ109

ملخھاجراد ـ110

کسب کردید (جرح بھ معناي کار کردن با اعضاء ( دست) است و مراد از آن کسب است)جرحتم ـ111

زمین بایر- زمیني  کھ گیاه نرویاند، گویي تخم گیاھان را مي خوردجرِز ـ112

محلي است کھ سیل زیر آن را شستھ باشد، بھ طوري کھ باالي آن ھر لحظھ در شرف ریختن باشدجرٍف ـ113

قطع کرد -برید ( َلا َجَرَم :حقـًّا - کنایھ از این است کھ سخني کھ بعد از آن مي آید قطع کننده و باطل کننده اي ندارد)جرم ـ114

زخمھاجروح ـ115

حرکت دھدجرين ِبــ116

جزء - قسمتجزٌء ـ117

جزاُء ـ118
پاداش - جزا و سزا(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 

باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است 
کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد 

و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

جزاؤکُم ـ119
پاداشتان - جزا و سزایتان(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم 
این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

جزاؤه ـ120
پاداشش - جزا و سزایش(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 

باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است 
کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد 

و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

جزاؤهم ـ121
پاداششان - جزا و سزایشان(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم 
این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
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جزاهم ـ122
پاداششان داد - جزا و سزایشان را داد(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان 

پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء 
ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
بي تابي کنیمجِزعنا ـ123

کسي کھ بسیار جزع و بي تابي مي کند-بسیار جزع و بی تابی کنندهجزوعاً ـ124

ِجزيةَ ـ125

خراجي کھ از اھل ذمھ گرفتھ شود - مالی کھ اھل کتاب باید بھ حکومت اسالمی در قبال سکونت و امنّیتی کھ در 
مملکت اسالمی دارند، بدھند (بدین مناسبت آن را جزیھ نامیده  اند کھ در حفظ جان ایشان بھ گرفتن آن اکتفاء مي شود. 
کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است. بعد از اعالم ممنوعیت حضور مشرکانی کھ با ترویج عقاید 
خرافیشان از قبیل برھنھ طواف نمودن، مراسم حج را بھ انحراف کشیده بودند، در مکھ، در آیھ شریفھ 29 از سوره 

مبارکھ توبھ با یک درجھ تخویف بھ اھل کتاب(پیروان کتابھای آسمانی پیش از قرآن کریم) اجازه می دھد کھ با 
پرداخت مبلغی بھ نام "جزیھ" در مکھ باقی بمانند تا از قدرت گرفتن آنھا در جامعھ اسالمی جلوگیری شود(َوُھْم 

َصاِغُروَن) کھ نتوانند عقاید منحرف خود را رواج دھند و برای ھمین مبلغ جزیھ بھ تناسب قدرت افراد متغیر بوده و 
حتی از زنان، کودکان، سالخوردگان ، از کار افتادگان و دیوانگان آنھا گرفتھ نمی شده است. البتھ ضمن محترم بودن 

جان و مالشان، مجاز نبودند کارھای خالف دین اسالم مانند شرابخواری را علنی کنند)

جزيتهم ـ126
بھ آنان جزاء دادم ( در سوره مبارکھ مؤمنون آیھ شریفھ111 :حتمًا مي دھم) (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي 
نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ 

انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ 
شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

جزيناهم ـ127
بھ آنان جزا دادیم (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل 

این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : 
کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و 

ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
 جثھ  اي کھ جان نداشتھ باشدجسداً ـ128

جسم - تن - بدنِجسمـ129

قرار داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَ ـ130

قرار داده شد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جِعلَ ـ131

آن دو نفر قرار دادند (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَا ـ132

قرار دادم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْت ـ133

قرار دادید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است. حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف جعلْتمـ134
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

قرار دادید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْتم ـ135

قرارش داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَته ـ136

قرارتان داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَکُم ـ137

قرار دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْنا ـ138

تو را قرار دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناک ـ139

شما را قرار دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناکُم ـ140

او را قرار دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناه ـ141
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آن را قرار دادیم (مؤنث) (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناها ـ142

قرارشان دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است. حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف جعلْناهمـ143
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

قرارشان دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناهم ـ144

آن زنان را قرار دادیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلْناهن ـ145

قرارم داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَِني ـ146

قرار دادند (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلُواْ ـ147

قرارش داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَه ـ148

قرارش داد (مؤنث) (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَها ـ149

قرارشان داد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)جعلَهم ـ150

انداختن(یذھب جفاء : بھ حالت متالشي شدن از بین مي رود)جفَاًء ـ151

کاسھ ھاي طعام (جمع جفنھ)ِجفَاٍن ـ152

ترک وطنجلَاَء ـ153

روسریھایشان - سر اندازھایشان (جمع جلباب)(در عبارت "ُیْدِنیَن َعَلْیِھنَّ ِمن َجَلاِبیِبِھنَّ " منظور از پیش کشیدن 
روسري و سر اندازھایشان، این است کھ آن را طوري بپوشند کھ زیر گلو و سینھ ھایشان در انظار نامحرمان پیدا 
نباشد چون قبل از اسالم مرسوم بوده کھ زنان روسري مي پوشیدند ولي پایین آن را پشت سر مي انداختند در آیھ 
شریفھ 59 سوره مبارکھ احزاب بھ زنان مؤمن مي گوید کھ طرز روسري پوشیدنشان را بھ شکلي قرار دھند کھ 

زیر گلو و سینھ ھایشان را بپوشاند و بھ این نحو از زنان غیر مسلمان متمایز گردند و شناختھ شوند و مورد تعرض 
افراد فاسد قرار نگیرند بھ عبارت دیگر افراد فاسد با دیدن این شکل روسري پوشیدن یک زن مي فھمیدند کھ او زن 
مسلمان و بنابراین پاک دامن است واھل فساد نیست بنابراین متعرض او نمي شدند وبھ سراغ دیگران مي رفتند(البتھ 

این سخن بھ این معنی نیست کھ ھر زن بی روسری ھرزه و فاسد باشد). در ترجمھ تفسیر المیزان جلد 16 صفحھ 
510 (ترجمھ استاد موسوی ھمدانی) آمده است: "زنان غیر مسلمان و نیز کنیزان در آن دوره حجاب نداشتند و 

حجاب عالمت زنان مسلمان بود و در نتیجھ کسي متعرض آنان نمي شد... "با توجھ بھ قول پروردگار تعالی کھ "ال 
اکراه فی الدین: ھیچ اکراه و اجباری در دین نیست(آیھ شریفھ256 سوره مبارکھ بقره)"

ھمچنین آیات شریفھ 99 سوره مبارکھ یونس، 28 سوره مبارکھ ھود، 22 سوره مبارکھ غاشیھ کھ اجبار و اکراه را 
در دین ممنوع می کنند و رفتار پیامبر کھ در زمان حیاتشان در جامعھ اسالمی حجاب را اجباری نکرده بود، بھتر 
است بھ جای پافشاری بر اجباری کردن حجاب نگران عمل نکردن بھ این آیھ باشیم : "َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا 

َبْیَن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ (حجرات1)- ای کسانی کھ ایمان آوردید بر اهللا و پیامبرش پیشی مگیرید".ممکن است مخالفین 
این نظر بھ برخی احادیث یا روایات در این خصوص استناد کنند ولی خود پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ فرمودند کھ 

احادیث ما رابھ قرآن عرضھ کنید اگر موافق با قرآن بود بپذیرید و گرنھ بھ دیوار بکوبید. از آنجایی کھ ھر کس 
اختیار نگاھش را دارد بی حجابی تعرضی بھ حقوق دیگران محسوب نمی شود . البتھ قرآن کریم حتی در خصوص 

زنان مسلمان سالخورده وقتی مجوز می دھد کھ بدون سر انداز باشند با عبارت " َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة " جلوی 
افراط در بی حجابی را ھم می گیرد یعنی اگر حجاب و سر انداز داشتن اجباری نیست مجوزی ھم برای لخت و 

عریان ظاھر شدن در جامعھ صادر نشده است

شکوه (درمعناي کلمھ جالل اعتال و اظھار رفعت مستتر است لذا بھ صفاتي کھ ھمراه با دفع و منع است نیزاطالق جلَاِل ـ155
مي شود مثل علو، تعالي، عظمت، کبریاء)

آشکارش کردجلَّاها ـ156

تازیانھ - شالقجلْدٍة ـ157

پوستھاجلُود ـ158

پوستھایتانجلُودکُم ـ159

جلَاِبيِبِهن ـ154
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پوستھایشانجلُودهم ـ160

مقداري بسیار بزرگ از ھر چیزي - مقدار زیادجماً ـ161

زینت - حسن منظر- زیبایيجمالٌ ـ162

شترھاي نر (جمع جمل)ِجمالَت ـ163

جمع کرد-گرد آوردجمع ـ164

جمع شد- گرد آوري شد(در سوره مبارکھ شعراء  آیھ شریفھ 38 :جمع شدند چون جملھ با فعل شروع شده فعل مفرد جِمع ـ165
است ولی جمع معنی میشود(رجوع کنید بھ قسمت آموزش ترجمھ))

جمع شدن - گرد آمدن (منظور از روز جمع، روز قیامت است کھ خداي تعالي در جاي دیگر در باره اش فرموده : جمِع ـ166
"ذلک یوم مجموع لھ الناس ... فمنھم شقي و سعید" البتھ خوبھا با خوبان جمع می شود و بدھا با بدان)

چھ جمع کردني - جمعي کاملجمعاً ـ167

دو جمعیتجمعاِن ـ168

روز جمعھ - آخرین روز ھفتھجمعِة ـ169

جمعیت شماجمعکُم ـ170

شما را گرد آوردیمجمعناکُم ـ171

آنان را گرد آوردیمجمعناهم ـ172

گرد آمدندجمعواْ ـ173

گرد آوردنشجمعه ـ174

جمعشان کرد - آنان را گرد آوردجمعهم ـ175

گردآوري آنھاجمِعِهم ـ176

شتر نرجملُ ـ177

یکباره - یکجاجملَةً واِحدةً ـ178

ھمگي - دستھ جمعيجِميع ـ179

زیباجِميلٌ ـ180

ِجن ـ181
جن-طائفھ اي از موجودات غیر ازمالئکھ کھ شعور و اراده دارند و از حواس ما پنھانند. گروھی از آنان صالح و 

درستکار و گروھی از آنان بدکارند کھ در گمراه ساختن دیگر جنیان یا انسانھا با ابلیس یا ھمان شیطان اصلی 
ھمکاری می کنند (دراصل بھ معني استتار و نھان شدن)

اورا پوشانید - اورا مستور کرد (َجنَّ  در اصل لغت بھ معني مستور بودن از حواس است)جن علَيِهـ182

باغھا (جمع َجّنة. وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش درختان مانع از دیدن زمین مي شود)جناٍت ـ183

گناه - حرج -تنگنا - عدول کردنجناح ـ184

جناح ـ185
بال - دست - بازو- محدوده ي سینھ تا زیر بغل(در عبارت "ٱْخِفْض َلُھَما َجَناَح ٱلذُّلِّ "کنایھ اي است برگرفتھ ازحالتي 

کھ جوجھ براي طلب غذا از پدرومادرش بھ بالھاي خود مي دھد یا وقتي مرغ مي خواھد جوجھ ھایش را در آغوش 
بگیرد و پر و بال خود را باز مي کند و بر سر جوجھ ھا مي گستراند و خود را تسلیم آنھا مي کند بدین جھت تواضع را 

خفض جناح نامیده اند و منظور این است کھ در برابر پدر ومادرت این چنین متواضع و نرمخو باش)
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جناحک ـ186
بالت - دستت - بازویت - محدوده ي سینھ تا زیر بغلت(در عبارت "َوٱْخِفْض َجَناَحَک ِلْلُمْؤِمِنیَن  "کنایھ اي است 

برگرفتھ ازحالتي کھ جوجھ براي طلب غذا از پدرومادرش بھ بالھاي خود مي دھد یا وقتي مرغ مي خواھد 
جوجھ ھایش را در آغوش بگیرد و پر و بال خود را باز مي کند و بر سر جوجھ ھا مي گستراند و خود را تسلیم آنھا 

مي کند بدین جھت تواضع را خفض جناح نامیده اند و منظور این است کھ در برابرمؤمنان این چنین متواضع و 
نرمخو باش ."َوٱْضُمْم ِإَلْیَک َجَناَحَک ِمَن ٱلرَّْھِب" یعني دستت را روي قلبت بگذار تا ترست فرو ریزد)

دو بالش (در اصل َجَناَحْین بوده کھ چون مضاف شده نون آن حذف گردیده است)جناحيِه ـ187

جنِب ـ188
کنار(در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد. در عبارت "َأن َتُقوَل َنْفٌس َیا 
َحْسَرَتىٰ عَلىٰ َما َفرَّطُت ِفي َجنِب ٱللَِّھ ". بنا بھ روایات "کوتاھی در مورد جنِب اهللا" استعاره اي براي کوتاھی در 

پیروی و کسب محّبِت معصومین علیھم السالم می باشد چون ھمھ اعمال آنھا مورد رضایت پروردگار است)

دور(َبُصَرْت ِبِھ َعن ُجُنٍب :اورا ازدور مي پایید. جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار جنٍب ـ189
پھلو قرار مي گیرد ولی استعمالش دربرخی اوزان مانند باب افعال باعث می شود کھ معنی اش متضاد گردد)

جنباً ـ190
کسي کھ دچار جنابت شده است (جنب در اصل بھ معني پھلوست و بھ صورت استعاره بھ آنچھ کنار پھلو قرار مي 
گیرد، نیز می گویند ولی استعمالش دربرخی اوزان مانند باب افعال باعث می شود کھ معنی اش متضاد گردد. مثل 
ھمین مورد کھ معنی "دوری" می دھد چون شخصی کھ این حالت برایش اتفاق افتاده باید از برخی از کارھا مثل 

نماز خواندن یا توقف در مسجد و ... دوری کند)

پھلویش (دعانا لجنبھ : مارا مي خواند ھنگامي کھ بھ پھلو دراز کشیده . جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت جنِبِه ـ191
استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد)

جنیان - طائفھ اي از موجودات غیر ازمالئکھ کھ شعور و اراده دارند و از حواس ما پنھانند(دراصل بھ معني ِجنِة ـ192
استتارونھان شدن)-جنون یا جن زده گي(در جملھ"َرُجٌل ِبِھ ِجنٌَّة ")

باغ (وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش درختان مانع از دیدن زمین مي شود) - بھشتجنِة ـ193

سپر-پرده و پوششي است کھ با آن خود را از شّر حفظ مي کنند (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در جنةً ـ194
این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ سپر نیز انسان را در پشت خود پنھان می کند)

دو باغ - دوبھشت (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال جنتاِن ـ195
پوشش درختان مانع از دیدن زمین مي شود)

باغ تو (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش جنتک ـ196
درختان مانع از دیدن زمین مي شود)

باغ او (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش جنته ـ197
درختان مانع از دیدن زمین مي شود)

بھشت من (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش جنِتي ـ198
درختان مانع از دیدن زمین مي شود)

دو باغ - دوبھشت (جّن دراصل بھ معني استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال جنتيِن ـ199
پوشش درختان مانع از دیدن زمین مي شود)

جنتيِهم ـ200
دو باغشان (در اصل "َجنََّتْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است. جّن دراصل بھ معني 

استتارونھان شدن است و در این مورد وجھ تسمیھ اش این است کھ از باال پوشش درختان مانع از دیدن زمین مي 
شود)

بھ صلح گرائیدندجنحواْ ِللسلِْم ـ201

لشکرجنٍد ـ202

لشکر ماجندنا ـ203

انحراف - انحراف دوقدم بھ طرف خارججنفاً ـ204

پھلویتان (علي جنوبکم : وقتي بھ پھلو خوابیده اید)جنوِبکُم ـ205

پھلوھایشجنوبها ـ206
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جنوِبِهم ـ207
پھلویتان (علي جنوبکم : وقتي بھ پھلو خوابیده اید.در عبارت "َتَتَجاَفىٰ ُجُنوُبُھْم َعِن ٱْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا 

َوَطَمعًا" چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است ولی با توجھ بھ مفھوم جملھ، جمع معنی می شود و مفھوم این 
جملھ می شود : مؤمنین خواب خود را ترک مي کنند  و بھ عبادت خدا مي پردازند)

لشکریان - سپاھیانجنوِد ـ208

لشکریانش - سپاھیانشجنوده ـ209

لشکریان آن دو نفر - سپاھیانش آن دو نفرجنودهما ـ210

میوه رسیده اي کھ وقت چیدنش شده باشدجني ـ211

تازه چیده شدهجِنياً ـ212

ھواي دور از زمینجو ـ213

پاسخجواب ـ214

حوضي  کھ آب در آن جمع شود (جواب یا جوابي، جمع جابیھ است) (سوره مبارکھ سبأ آیھ شریفھ13)جواِب ـ215

کشتي ھا - جریان کننده ھا- بھ سرعت رونده ھا(جوار یا جواري جمع جاریة است،الجواردر عبارت "ٱْلَجَواِر جواِر ـ216
ٱْلُکنَِّس" صفت آن ستارگان است کھ در مدار خود جریان دارند)

حیواناتي کھ غذاي خود را از راه شکار فراھم مي کنند و بدنشان مجھز بھ ابزار شکار است(جمع جارحة)جواِرِح ـ217

کوه و زمیني سنگي و سخت - نام یک کوه خاّص کھ کشتی نوح علی نبینا و علیھ السالم بر دامنھ آن استقرار 
یافت(بھ احتمال زیاد کوھی است در ترکیھ امروزی  کھ بھ، جودی داگی(Cudi Dayi) معروف است در دامنھ این 
کوه در محلی بھ نام سایت دوروپینار "Durupınar" منطقھ وسیعی از زمین، شباھت بسیاری بھ یک کشتی بزرگ 
دارد عکسھای ماھواره ای کھ از این منطقھ نخستین بارمنتشر شد کاوشگری بھ نام ران ویات "Ron Wyatt " را 

برانگیخت کھ بھ جستجو در این منطقھ بپردازد گرچھ وی با اکتشافاتی از جملھ کشف یک کتیبھ سنگی با قدمت 
حدود 4000 سال شامل تصویر یک کشتی و ھشت نفر انسان کھ باالی سر آنھا دو پرنده در حال پروازند،در 

نزدیکی سایت، قطعات سنگی بزرگ دارای یک سوراخ شبیھ لنگر،72 تیر فلزی در ھر طرف کشتی کھ با اسکن 
توسط امواج رادار در عمق زمین مشخص شدند، میخ پرچ فسیل شده ای کھ حاوی آلومینیوم و تیتانیوم بود و بقایای 

مرتبط با حیوانات، در آن منطقھ سعی در اثبات ادعای خود داشت
ولی مجامع بین المللی فقط بھ این دلیل کھ تخصص اصلی "ران ویات"  باستانشناسی نبوده (حرفھ اصلی او پرستار 
بیھوشی بود)، کشفیات او را معتبر نمی دانند مثل اینکھ بگویند چون حافظ دکترای ادبیات ندارد پس شعرش معتبر 

نیست. البتھ از آنجا کھ قبًال نیز یک مھندس معدن آمریکایی کھ از این منطقھ عکسھایی تھیھ کرده بود بھ قتل رسیده 
و عکسھایش نیز ناپدید شده بودند(روزنامھ اطالعات 1352/12/4)، تکذیب ادعاھای "ویات" نیز می تواند خالی از 

قصد و غرض نباشد تا حقانیت قرآن کریم کھ محل قرار گرفتن کشتی نوح را کوه جودی معرفی کرده است(در 
سوره مبارکھ ھود آیھ شریفھ 44 آمده است کھ "َوٱْسَتَوْت َعَلى ٱْلُجوِديِّ : و (کشتی نوح) بر جودی قرار گرفت")، 

برای مردم جھان مخفی بماند)
گرسنگيجوِع ـ219

درونشجوِفِه ـ220

جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب ِجهاٍد ـ221
مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند-جنگیدن

جھادش(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می ِجهاِدِه ـ222
شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

بھ وضوح -آشکارا (دعوتھم جھارا یعني با صداي بلند آنھا را دعوت کردم.جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي ِجهاراً ـ223
یکي ازحواس آدمي)

جهاِزِهمـ224
کاالیشان کھ از قبل برایشان آماده شده بود(جھاز متاع یا چیزي است کھ از قبل تھیھ شود و تجھیز بھ معناي حمل این 

متاع و یا فرستادن آن است. پس از جملھ "َوَلمَّا َجھََّزُھم ِبَجَھاِزِھْم: و وقتی بھ کاالیشان کھ از قبل برایشان آماده شده 
بود، مجّھزشان کرد" دریافت می شود کھ حضرت یوسف برای سرعت بخشیدن بھ کار توزیع آذوقھ بین کاروانھای 

بسیاری کھ راھی آن محل شده بودند، ترتیبی داده بود تا سھم ھر نفر را از قبل جدا و بستھ بندی کنند و بھ ھر یک 
از کاروانیانیان بستھ مخصوص خودش را می دادند و راھیش می کردند)

جوِدي ـ218
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جھالت -نادانيجهالٍَة ـ225

طاقت (جھد ایمانھم : قسم خوردنھایشان بھ مقدار قدرت و طاقتشان بوده (تا مي توانستند قسم یاد کرده و تأکید کردند))جهد ـ226

طاقتشان - استطاعتشان - در حد توانشانجهدهم ـ227

آشکار کرد(جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي)جهر ِبــ228

ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي -آشکاريجهر ـ229

بھ وضوح -آشکارا(جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي)جهرةً ـ230

آشکار شما(جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي)جهرکُم ـ231

جهزهم ـ232
مجّھزشان کرد (جھاز متاع یا چیزي کھ از قبل تھیھ شود و تجھیز بھ معناي حمل این متاع و یا فرستادن آن است. 

پس از جملھ "َوَلمَّا َجھََّزُھم ِبَجَھاِزِھْم: و وقتی بھ کاالیشان کھ از قبل برایشان آماده شده بود، مجّھزشان کرد" دریافت 
می شود کھ حضرت یوسف برای سرعت بخشیدن بھ کار توزیع آذوقھ بین کاروانھای بسیاری کھ راھی آن محل شده 
بودند، ترتیبی داده بود تا سھم ھر نفر را از قبل جدا و بستھ بندی کنند و بھ ھر یک از کاروانیانیان بستھ مخصوص 

خودش را می دادند و راھیش می کردند)

جھّنم - دوزخ (اسمي است از اسمھاي آتش آخرت . بعضي گفتھ اند این لفظ از قول عرب کھ بھ چاه بسیار عمیق جهنم ـ233
جھنام مي گوید اخذ شده . بعضي دیگر گفتھ اند کھ این کلمھ لغتي است فارسي کھ در زبان عربي شایع شده است)

بسیار نادانجهولًا ـ234

آوردندِجيَء ِبــ235

تندروھا(جمع َجواد(اصلش جـِیاد)اگردرمورد اسب بھ کار رود کنایھ از این است کھ حیوان از دویدن بخل نمي ِجياد ـ236
ورزد)

گریبانتجيِبک ـ237

گردنشِجيِدها ـ238

گریبانھای آن زنان - سینھ ھای آن زنانجيوِبِهنـ239
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ترجمھکلمهفهرست

دلیل آورد - مجادلھ وستیز و گفتگوي بي منطق کردحاج ـ1

حاجیانحاج ـ2

نیازحاجةً ـ3

بگو مگو کردید - دلیل آوردیدحاججتم ـ4

مانعي کھ بین دو چیز باشدحاِجزاًـ5

موانعي کھ بین دو چیز باشدحاِجِزين ـ6

با توبگو مگو کرد - براي تو دلیل آوردحاجک ـ7

با تو بگو مگو کردند - براي تو دلیل آوردندحاجوکـ8

با شما بگو مگو کردند - براي شما دلیل آوردندحاجوکُم ـ9

براي او دلیل آورد - با او بگو مگو کردحاجه ـ10

دشمني کرد(از ریشھ محادة بھ معني تجاوز با مخالفت،منع کردن و خودداري نمودن وشدت غضب است بھ حدي کھ حاد ـ11
عقل و تدبیر آدمي را از بین ببرد)

آماده کارزاریم (از مکري کھ ممکن است دشمن علیھ ما بکند بر حذریم)حاِذرونَ ـ12

جنگیدحارب ـ13

ازآن حساب کشیدیمحاسبناها ـ14

حسابگرانحاِسِبني ـ15

حسد ورز-حسودحاِسٍد ـ16

منزه است - از ھر عیبي مبري استحاش ِلــ17

کوچ دھندگان (کلمھ حاشر از حشر، یعني کوچ دادن بھ مکاني دیگر بھ زور و قھر است)حاِشِرين ـ18

بادي است کھ سنگ ریزه ھا را از جاي بکند - باد کشنده اي  کھ در بیابان برخیزد - طوفان بیابانيحاِصباً ـ19

حاضر -آنچھ حضور داردحاِضراً ـ20

حاضر -آنچھ حضور دارد(مؤنث. مقصود از حاضر دریا بودن در عبارت "ٱْلَقْرَیِة ٱلَِّتي َکاَنْت َحاِضَرَة ٱْلَبْحِر " در حاِضرة ـ21
نزدیکي دریا و مشرف بھ آن قرار داشتن است)

حاضرین (چون مضاف واقع شده است نون آن حذف شده)حاِضِري ـ22

اول و ابتداي ھر چیز-حالت اولیھحاِفرِة ـ23

حافظ - نگھبانحاِفظٌ ـ24

حافظان - نگھبانان (مؤنث)حاِفظَاِت ـ25
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حاِفظُواْ ـ26

: بر ھمھ نمازھا و نماز میانھ(وسطي) محافظت کنید(فعل  حفاظت کنید("َحاِفُظوْا َعَلى ٱلصََّلَواِت والصََّلٰوِة ٱْلُوْسَطىٰ
"حافظوا" در باب مفاعلھ و از معاني این باب مشارکت است پس معني کھ این وزن بھ اصل فعل اضافھ مي کند این 
است کھ در مراقبت و محافظت از نماز با یکدیگر ھمکاري کنید یعني نھ تنھا خود مراقب نمازتان باشید و آن را بھ 

بھترین صورت بخوانید بلکھ شرائِط محافظت دیگران از نمازشان را نیز فراھم کنید مثًال والدین با تشویق و جایزه دادن 
بھ فرزندانشان آنان را در محافظت نمازشان یاري کنند، کارفرمایان شرائط را براي نمازخواندن کارگرانشان فراھم 

کنند و ... ")
حافظان - نگھبانانحاِفظُونَ ـ27

حافظان - نگھبانانحاِفِظني ـ28

احاطھ کننده - حلقھ زننده دور چیزي (اسم فاعل از ماده حف)حافِّني ـ29

احاطھ کرد - فرا گرفتحاق ـ30

ثابت و مقرر واقعي (از مصدر حق)حاقَّةُ ـ31

حاِکِمني ـ32
داوران - حکم کنندگان (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان 
دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي 

ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان است، مي باشد)
حائل شد ("َحاَل َبْیَنُھَما" : میان آن دو فاصلھ انداخت - میان آن دو حائل شد)حالَـ33

حاٍم ـ34

شتر نري کھ ده فرزند از او بھ وجود آمده باشد (جزء حیواناتي است کھ اعراب جاھلیت کشتن و خوردن آن را بر خود 
حرام کرده بودند. گفتھ اند کھ حامي عبارت است از شتر نر ، عرب را رسم چنین بوده کھ اگر ماده شتري از صلب و 

نطفھ شتر نري ده شکم بچھ مي آورده آن شتر نر را ھم مبارک مي شمرده و پشتش را محترم دانستھ و بر آن بار 
نمي نھاده و سوارش نمي شده  اند  و از ھیچ آب و علفي منعش نمي کردند. در نقلی دیگر حام بھ شتر نری مي  گفتند کھ تا 

دوران بلوغ فرزند زاده خود زنده مانده و آن را نیز آبستن کند. بھ چنین شتري مي  گفتند : "حمي ظھره" یعني پشتش 
مصون شد ، دیگر نباید بر آن سوار شد. بھ احتمال قوي این اختالف اقوال ناشي از اختالف در سلیقھ  ھاي اقوام و قبائل 

مختلف بوده  و ھمھ این معاني صحیح باشد)

سپاس گزاران- ستایشگران ستایش کنندگان(حمد:ثنا و ستایش در برابر عمل زیبایی است کھ ثنا شونده بھ اختیار خود حاِمدونَ ـ35
انجام داده)

حمل کنندگانحاِملَاِت ـ36

حمل کنندگانحاِمِلني ـ37

گداختھ - درنھایت درجھ حرارتحاِميةً ـ38

دانھ (ھم ریشھ با محبت لذا درسوره مبارکھ انعام آیھ شریفھ 95 "ِإنَّ ٱللََّھ َفاِلُق ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوىٰ " از آن تعبیر بھ طینت حب ـ39
مؤمن ھم شده است کھ خداوند محبت خود را در آن جاي داده)

دوست داشتنحب ـ40

طنابھایشانِحبالُهم ـ41

محبوب شما قرار دادحبب ِإلَيکُمـ42

دانھحبٍة ـ43

باطل شد (حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ قولي اصلش از َحَبط بھ معني پرخوري حیوان است بھ حِبطَ ـ44
نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود)

باطل شد (حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ قولي اصلش از َحَبط بھ معني پرخوري حیوان است بھ حِبطَت ـ45
نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود)
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ُحسن و زینت - خلقت عادالنھحبِک ـ46

سببي  کھ تمسک بھ آن باعث مصونیت و حفظ گردد - ریسمان - طناب(در مورد ھر چیزي کھ نوعي امنیت و عصمت حبِل ـ47
و مصونیت آورد نیزاستعمال مي شود)

دوست داشتنشحبِه ـ48

امري قطعي و حتميحتماً ـ49

حتي - تا - تا اینکھ - تا وقتی کھحتٰىـ50

شتابانحِثيثاً ـ51

قصد کرد-قصد کردن(چون ھرکس کھ بخواھد ھمان مناسکي را کھ حضرت ابراھیم علیھ السالم انجام دادبھ جا حج ـ52
آورد،باید قصد خانھ خداکند بھ این اعمال نیز "حج"مي گویند)

قصد کردنِحج ـ53

عید قربانحج ٱلْأَکْبِر ـ54

پوشش- ھر چیزي کھ چیزي غیر از خودش را بپوشاندِحجاب ـ55

سنگ - سنگھا(حجارة  من طین : کلوخي کھ مثل سنگ سفت شده باشد)ِحجارةـ56

دلیل (در اصل بھ معناي قصد بوده و بھ تالش براي بھ کرسي  نشاندن مقصد و مدعا نیز اطالق مي گردد.)حجةٌ ـ57

حجةُ ٱلْباِلغةـ58
حجت و دلیل رسا- حرف حسابی کھ جواب ندارد (امام صادق  علیھ  السالم  در مورد عبارت "فللھ الحجة البالغة" 

فرمودند: "پروردگار تعالي روز قیامت بھ ھر یک از بندگان خود مي فرماید: "بنده من، بگو ببینم در دنیا عالم بودي یا 
جاھل؟" اگر بگوید عالم بودم مي پرسد: "پس چرا بھ علم خود عمل نکردي" و اگر بگوید:"جاھل بودم"، مي فرماید: 

"چرا علم نیاموختي تا بدان عمل کني ؟ "این است حجت بالغھ(حرف حسابی کھ جواب ندارد))
دلیل ما(در اصل بھ معناي قصد بوده و بھ تالش براي بھ کرسي  نشاندن مقصد و مدعا نیز اطالق مي گردد)حجتنا ـ59

دلیل آنھا(در اصل بھ معناي قصد بوده و بھ تالش براي بھ کرسي  نشاندن مقصد و مدعا نیز اطالق مي گردد)حجتهم ـ60

حج ھا -سالھا(چون ھرسال شامل یک حج اکبر مي گردد)ِحجٍج ـ61

سنگحجر ـ62

ِحجٍر ـ63
حرام- ممنوعیت با تحریم - ُقُرق-فاصلھ -دامن - کنار-عقل (چون عقل ھم برخی کارھا را برای انسان حرام و ممنوع 

می کند- لذي حجر: صاحب عقل،اصحاب حجر: عبارتند از قوم ثمود، یعني قوم حضرت صالح علي نبینا وعلیھ السالم 
و حجر اسم شھري بوده کھ در آن زندگي مي کرده  اند)

ھرچیزي کھ با تحریم ممنوع شده(حجرا محجورا عبارتي بوده کھ براي دفاع از خود در عرب مرسوم بوده یعني بر تو ِحجراًـ64
حرام است کھ متعرض من شوي، چون ماه حرام است)

حجره ھا - اطاقھاحجراِت ـ65

دامان شماحجوِرکُم ـ66

تیز و برنده ھا (اصل این کلمھ از "حد" بھ معناي منع است)ِحداٍد ـ67

جمع حدیقھ  بھ معناي بوستاني کھ اطرافش دیوار کشیده باشندحداِئق ـ68

زمین ھاي بلندي کھ بین زمین ھاي پست قرار گرفتھ باشد .حدٍب ـ69

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



حدثْ ـ70
بازگو(ازمصدرتحدیث در اصل بھ معنی پیداشدن یک ناپیدا است وتحدیث نعمت بھ معناي ذکرویاد آوري ونشان دادن 
آن است بھ زبان یا بھ عمل و این عمل شکر نعمت است،امام کاظم علیھ السالم فرمودند: "تحدث(بازگویی و یادآوری) 

نعمتھا، شکر و ترک آن کفران و ناسپاسی است" )

حدود ـ71
حدھا - مرزھا(کلمھ حد بھ معناي دیوار و حائل بین دو چیز است در اصل بھ معناي منع است. منظور از حدود الھی، 

حد و مرزھای کھ پروردگار برای ھر امری تعیین نموده اعم از میزان مجازات مجرمان و یا مرزھایی کھ محدوده 
حالل و حرام ھر چیزی را مشخص می کند)

حدوده ـ72
مرزھایش (کلمھ حد بھ معناي دیوار و حائل بین دو چیز است در اصل بھ معناي منع است. منظور از حدود الھی، حد و 

مرزھای کھ پروردگار برای ھر امری تعیین نموده اعم از میزان مجازات مجرمان و یا مرزھایی کھ محدوده حالل و 
حرام ھر چیزی را مشخص می کند)

سخن (در اصل ناپیدایي کھ پیدا شود)حِديٍث ـ73

آھن - دائمًا تیز(اصل این کلمھ از "حد" بھ معناي منع است)حِديِد ـ74

ترسیدن و دوري جستنحذَر ـ75

احتیاط شما - اسلحھ شما(ِحذْ ر: وسیلھ بر حذر شدن مثل سپر و زره)ِحذْرکُم ـ76

احتیاط آنھا - اسلحھ آنھا(ِحذْ ر: وسیلھ بر حذر شدن مثل سپر و زره)ِحذْرهم ـ77

آزادحر ـ78

گرما - حرارتحر ـ79

حرام - ممنوع - دارای حرمت(عبارت "بیت الحرام" یعنی خانھ ای کھ دارای حرمت است و انجام بعضی کارھا کھ در حرامـ80
جاھای دیگر حالل می باشد،در آن حرام است. حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)

جنگحرٍب ـ81

زراعتحرثَ ـ82

زراعت شماحرثَکُم ـ83

زراعت اوحرِثِه ـ84

حرٍج ـ85

بھ زحمت افتادن - در تنگنا بودن - نفوذ ناپذیر بودن(امام باقرعلیھ  السالم فرموده اند: "مادامي کھ قلب بھ حق دست 
نیافتھ ھمواره در زیر و رو شدن است و از جاي خود تا حنجره کنده مي شود تا بھ حق دست بیابد ، آن موقع در جاي 

خود قرارمي گیرد" راوي مي گوید : امام  علیھ  السالم  موقعي کھ فرمود : در جاي خود قرار مي گیرد ، انگشت ھاي دو 
دست را در ھم حلقھ زد و سپس آیھ"فمن یرد اهللا ان یھدیھ یشرح صدره لالسالم و من یرد ان یضلھ یجعل صدره ضیقا 

حرجا" را تالوت نمود.ھمچنین حضرت دست ھا را محکم بھ یکدیگر چسبانیده و فرمود : "این را حرج مي گویند کھ نھ 
چیزي در آن فرو مي رود و نھ چیزي از آن بیرون مي آید". آیھ "ِکَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْیَک َفَلا َیُکن ِفي َصْدِرَک َحَرٌج مِّْنُھ ِلُتنِذَر ِبِھ 
َوِذْکَرىٰ ِلْلُمْؤِمِنیَن: کتابی کھ بھ سوی تو نازل شده پس در سینھ ات از آن تنگنا و نفوذ ناپذیری از جانب آن نباشد تا با آن 

بیم دھی و تذکر و یاد آوری بسیار برای مؤمنان" یعنی: بھ این اطمینان دست پیدا کن کھ ھر چھ در این قرآن آمده از 
جانب پروردگار و حّق است تا بتوانی بھ پشتوانھ این یقین با آیات آن مردم را از عواقب بدیھا بترسانی و بھ مؤمنان 

تذکر دھی)
منعحرٍد ـ86

جمع حارس بھ معني نگھبانحرساً ـ87

حرص ورزیديحرصت ـ88

حرص ورزیدیدحرصتم ـ89
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تشویق کنحرِض ـ90

مشرف بھ ھالکت - نیمھ جان (کسي کھ نھ، مرده تا از یادھا برود و نھ، مانند زندگان می تواند کارھای شخصی خود را حرضاً ـ91
انجام دھد مانند شخص فلجی کھ در بستر افتاده و توانایی ھیچ حرکتی ندارد)

طرف - جانب - سو (در آیھ شریفھ 11سوره مبارکھ حج "َوِمَن ٱلنَّاِس َمن َیْعُبُد ٱللََّھ َعَلىٰ َحْرٍف " یعني خداپرستي آنھا حرٍف ـ92
یک سویھ و فقط در جھت منافع مادیشان است)

اورا بسوزانیدحرقُوه ـ93

حرام شد - ممنوع شد (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرم ـ94

حرام کرد - ممنوع کرد (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرم ـ95

جمع حرام بھ معني ھر چیزي  کھ ھتک و اھانت بھ آن جایز نباشد -ُمحِرم (کسي کھ برخي کارھا بر اوحرام شده)حرم ـ96

مکان محترم و دارای حرمتحرماً ـ97

جمع حرام بھ معني ھر چیزي  کھ ھتک و اھانت بھ آن جایز نباشدحرماِت ـ98

حرام شد - ممنوع شد (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرمت ـ99

حرام کردیم - ممنوع کردیم (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرمنا ـ100

حرام کردند (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرمواْ ـ101

آن را حرمت نھاده - آن را محترم کرده (برخي کارھا را در محدوده آن حرام کرده)حرمها ـ102

آن دو را حرام کرده (حرام : ھم ممنوع حکمي وھم قھري)حرمهما ـ103

شدت حرارت آفتابحرور ـ104

لباس نازک - ابریشم خالصحِرير ـ105

عالقمند شدیدحِريص ـ106

آتش - زبانھ آتش - سوزانندهحِريِق ـ107

جماعت - جماعتي کھ یک نوع فشردگي و تراکم داشتھ باشند (حزب اهللا: جماعتی کھ کردار و رفتارشان در جھت جلب ِحزب ـ108
رضایت الھی است)

حزبش(حزب: جماعتي کھ یک نوع فشردگي و تراکم داشتھ باشند)ِحزبه ـ109

دو حزب(حزب: جماعتي کھ یک نوع فشردگي و تراکم داشتھ باشند)ِحزبيِن ـ110

اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، چھ اندوه از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع شودحزِن ـ111

اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، چھ اندوه از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع شودحزنَ ـ112

اندوھم (حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع شود)حزِني ـ113

حساب - حسابرسيِحساِب ـ114

حساب توِحساِبک ـ115
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حساب اوِحسابه ـ116

حساب آنھاِحساِبِهم ـ117

حساب من(ھاء آخرآن ھاي وقف است، کھ اصطالحا آن را ھاي استراحت مي نامند)ِحساِبيه ـ118

زنان زیبا روي - جمع حسناءِحسانٌ ـ119

پنداشتحِسب ـ120

حسباٍن ـ121
پندار-جمع حساب-حساب شده و دقیقھا - حسابگری ھمھ جانبھ - وسیلھ ھای حساب کردن - درآیھ شریفھ 40سوره 

مبارکھ کھف "َوُیْرِسَل َعَلْیَھا ُحْسَبانًا مَِّن ٱلسََّماِء":آسیبي دقیق و حساب شده(دراصل نام تیرھاي کوچکي بوده کھ چندعدد 
آن رابا یک زه مي انداختند واین درسواران فارس مرسوم بوده اگرآنھا راحسبان مي نامیدند بدین مناسبت بوده کھ حساب 

را زیادتر مي کرده)
پنداشتيحِسبت ـ122

پنداشتیدحِسبتم ـ123

پنداشت کھ آنحِسبته ـ124

پنداشتي کھ آنھاحِسبتهم ـ125

براي تو بس استحسبک ـ126

براي تو بس استحسبک ـ127

براي ما بس استحسبنا ـ128

پنداشتندحِسبواْ ـ129

برایش بس استحسبه ـ130

برایشان بس استحسبهم ـ131

برایم بس استحسِبي ـ132

از روي حسدحسداً ـ133

حسرتھاحسراٍت ـ134

حسرةً ـ135
حسرت(حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و کنایھ از برمال شدن 

ناتوانیھاست ھمچنین اندوه ندامت از فرصتي کھ از دست رفتھ از آن جھت کھ جھالتي کھ مسبب آن بوده بر مال شده 
است)

حسرتنا ـ136
حسرت ما (حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و کنایھ از برمال شدن 
ناتوانیھاست ھمچنین اندوه ندامت از فرصتي کھ از دست رفتھ از آن جھت کھ جھالتي کھ مسبب آن بوده بر مال شده 

است)

حسرتٰي ـ137
وا حسرتا (حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و کنایھ از برمال شدن 

ناتوانیھاست ھمچنین اندوه ندامت از فرصتي کھ از دست رفتھ از آن جھت کھ جھالتي کھ مسبب آن بوده بر مال شده 
است)

نیک - نیکي-نیکو(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنـ138
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نیکو و شادی بخش(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنـ139

نیکوست(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنـ140

نیکیھا-خوشیھا(جمع حسنة بھ معني عملي  کھ مورد رضاي پروردگار متعال باشد. ُحسن عبارت است از ھر چیزي کھ حسناِت ـ141
بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)

نیکی- زیبایی- خوشی-عملي کھ مورد رضاي پروردگار متعال باشد(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و حسنةً ـ142
شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)

نیکوست(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنت ـ143

زیبایي و نیکویي آنھا(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنهن ـ144

مؤنث أحسن : نیکوترین(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنٰی ـ145

دو نیکویي(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن رغبت کند)حسنييِن ـ146

داغ کننده ھای پی در پی و مکرر (جمع حاسم)حسوماً ـ147

ھمیشھ و بی اندازه حسابگرحِسيباً ـ148

خستھ(حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و کنایھ از برمال شدن حِسري ـ149
ناتوانیھاست استفاده از آن در معني خستگي از آن جھت است کھ نا تواني قوا آشکار مي شود)

صوتي  کھ احساس شودحِسيسها ـ150

گرد آورده شد(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)حِشر ـ151

محشور کردن -بیرون کردن از دیار(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و حشر ـ152
اجبار است)

گرد ھم آورد(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)حشر ـ153

محشور شد (کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)حِشرتـ154

مرا محشور کردي (کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)حشرتِني ـ155

حشرنا ـ156
گرد آوردیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است. عبارت"َحَشْرَنا 

َعَلْیِھْم ُکلَّ َشْيٍء ُقُبًلا" یعنی : ھمھ چیز را از باال در برابرشان جمع کنیم(آن چھ در عالم باال و غیبی است را در برابر 
آنھا ظاھر کنیم) . کھ د راین ترجمھ از کلمھ "علیھم" معنی از باال آمدن آنھاة، برداشت شده است)

آنان را محشور کردیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)حشرناهم ـ157

درو کردنش - چیدنش - برداشت آنحصاِدِه ـ158

آتش گیره - ھیزمحصب ـ159

حصحص ـ160
قسمتی واضح وھویدا گشت- گوشھ ای بر مال شد- بخشی پدیدار شد(حصھ بھ معناي قطعھ اي است ازیک چیز یکپارچھ 
و بھ جاي بھره و نصیب استعمال مي شود پس عبارت "ٱْلَئاَن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ " یعنی : اآلن گوشھ ای از حقیقت بر مال 

شد)
درو کردیدحصدتم ـ161

تنگ شده (در جملھ َحِصَرْت ُصُدوُرُھْم اشاره بھ تنگي سینھ بھ خاطر بخل و ترس مي کند)حِصرت ـ162
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حصلَ ـ163
پدیدارشد- برداشت محصول می شود (در جملھ "ُحصَِّل َما ِفي ٱلصُُّدوِر "ااگر بھ معنی اول بگیریم اشاره بھ جداسازي 

صفات خوب وبد از ھم دارد، و اگر بھ معنی دوم بھ این اشاره دارد کھ بھشت و جھنم جلوه ای از نیتھای درونی 
انسانھاست)

بھ معناي آن کسي است کھ با زنان نمي آمیزد (مردي کھ ھرگزازدواج نکرده)- نگاھدارنده (خود از خواھشھاي نفساني)حصوراً ـ164

دژھاي استوارشان - قلعھ ھاي محکمشانحصونهم ـ165

حِصيد ـ166
دروکردني - درو شده - بریده شده- بسیار بریده و درو شده- برچیده شده(از "حصد"بھ معناي بریدن و درو کردن 
زراعت. زراعت درو شده را نیز حصید مي گویند. عبارت "ِمْنَھا َقاِئٌم َوَحِصیٌد: برخی از از آنھا برپاست و برخی 

برچیده شده اند" یعنی برخی از آن شھرھای عذاب شده ھم اکنون نیز وجود دارند و از برخی از آنھا ھیچ اثری باقی 
نمانده )

حبس شده و در مضیقھ قرار داده شدهحِصرياً ـ167

حاضر شد - فرا رسید (در جملھ"َحتَّيٰ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُھُم ٱْلَمْوُت")حضر ـ168

نزد او حاضر شدندحضروه ـ169

کاه و خس متفرق - گیاھي کھ از شدت خشکیدگي مي شکند(از ریشھ "حطم" بھ معنی شکستن)حطَاماً ـ170

ھیزمحطَبـ171

خداوندا گناھان ما را بریز- فرود آمدن - محدودیتِحطَّةٌ ـ172

بسیار خورد کننده (صیغھ مبالغھ است و مبالغھ در حطم یعني "شکستن " را مي رساند)- سومین طبقھ از ھفت طبقھ جھنمحطَمة ـ173

بھره آدمي از سعادت و بختحظِّ ـ174

نوه ھا (حفده جمع حافد است کھ بھ معناي متحرک سریع و کسي است کھ در خدمت، جنب و جوش سریع دارد کنایھ از حفَدةً ـ175
نوه ھا چون آنھا نیز در خدمت بھ شخص کوشاتر از دیگران ھستند)

حفره (شفا حفره، بھ معناي لبھ حفره است، البتھ لبھ اي کھ ھر کس قدم بر آن بگذارد، مشرف بر سقوط در آن شود)حفْرٍة ـ176

حفظ کرده(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و حِفظَ ـ177
تغییري در آن پیدا نشود)

حفظ کردن(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و ِحفْظاً ـ178
تغییري در آن پیدا نشود)

حفظ کنندگان -نگاھبانان (جمع حافظ از حفظ بھ معني ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، حفَظَةً ـ179
بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود)

آن را حفظ کردیم(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و حِفظْناها ـ180
تغییري در آن پیدا نشود)

حفظ آن دو(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و ِحفْظُهما ـ181
تغییري در آن پیدا نشود)

آن دو را احاطھ کردیمحفَفْناهما ـ182

عالم و با خبر از چیزي ( این کلمھ از ماده "حفیت في السؤال : اصرار کردم در پرسش" گرفتھ شده)حِفي ـ183
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حِفيٍظ ـ184

ھمیشھ و بی اندازه نگھبان-ھمیشھ و بی اندازه حافظ (حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده 
است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود. در عبارت "َما َجَعْلَناَک َعَلْیِھْم َحِفیظًا : ما تو را ای پیامبر 

بر آنان ھمیشھ و بی اندازه نگھبان قرار ندادیم" با ظرافتی خاص بھ جای استفاده از کلمھ "حافظ:نگھبان" از کلمھ 
"حفیظ: ھمیشھ و بی اندازه نگھبان" استفاده کرده است و منظورش این است کھ در حدی معقول، پیامبر وظیفھ دارد کھ 
از امتش در برابر بھ گناه و خطا رفتن حفاظت و نگھبانی کند ولی دیگر مسئول خطای کسی کھ با این ھمھ مراقبت بھ 

خطا رفتھ نیست)

حق - ثابت -  قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حق ـ185
حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است )

حقـ186
محقق و ثابت شد - قضاي حتمي رانده شد ( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال 
صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ برخالف 

رضای الھی باشد ،"ناحق" است)
 مدت نامعلومي از زمان (بعضي ھم این کلمھ را بھ چھل، ھفتاد،ھشتاد و یا ھشتاد و چند سال محدود کرده اند)حقُباً ـ187

حقَّت ـ188
محقق و ثابت شد - قضاي حتمي رانده شد ( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال 
صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ برخالف 

رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

حقَّت ـ189
بھ قضا و حکم حتمی الھی گردن نھاد - قضا و حکم حتمی الھی پذیرفت (از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  
کھ  از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و 

ھر عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

حق او ( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي کرده باشد حقَّه ـ190
بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

حِقيق ـ191
واجب - سزاوار ( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي 
کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" 

است)

حکَّاِم ـ192
حاکمان (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف 

حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حکَمـ193
حکم کرد-فرمان داد(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و 
کشف حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا 

َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حکْم ـ194

ُحکم- -فرمان محکم ونافذ واستوار- بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان دادن بھ اختالفات است - قضاوتی 
کھ پایان بخش اختالفات است -علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان 
است مي باشد (درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ". از 

آنجا کھ در قرآن کریم عین ھمین عبارت "دادن حکم و علم"، برای ھمھ پیامبران علیھم السالم بھ کار رفتھ، کنایھ ایست 
از رساندن بھ مقام پیامبری. در عبارت "َوَکَذاِلَک َأنَزْلَناُه ُحْکمًا َعَرِبّیًا: و تو شاھد باش آنگونھ نازلش کردیم بھ صورت 

ُحکمی عربی نازل نمودیم"، ُحکم بھ معنی فرمان محکم و نافذ و استوار الھی کھ پایان بخش اختالفات در ھر زمینھ ای 
است و علم و حکمتی بی نقص کھ از علم پروردگار عالم پیدا و نھان سرچشمھ گرفتھ است، می باشد)

حکَماً ـ195
حکم کننده(حکم:فرمان محکم ونافذ واستوار،: لفظ َحکم و حاکم بھ یک معنا است، جز اینکھ حکم در رسانیدن مدح 

بلیغ تر است، براي اینکھ در حق کسي اطالق مي شود کھ استحقاق حکم کردن را دارد و جز بھ حق حکومت و قضاوت 
نمي کند، بھ خالف حاکم کھ مطلق است و بھ اشخاصي ھم کھ گاھي بھ باطل حکومت و قضاوت مي کنند اطالق مي شود)
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ِحکْمةَ ـ196

علم کاربردی و ُحکم بدون سستی- معرفت علمي است در حدي کھ نافع باشد -علمی است کھ کاربردی باشد و در 
مرحلھ عمل نیز سربلند است و صاحب آن بتواند از آن علم برای آبادی دنیا و آخرتش بھره بگیرد-نوعي حکم کھ سستي 
در آن نیست(حکمة بر وزن فعلة است کھ وزني است مخصوص افاده نوع، یعني داللت برنوع خاصی از معنا مي کند 

کھ در ریشھ کلمھ آمده پس حکمت بھ معناي نوع خاصی محکم کردن و اطمینان بخشیدن و یا نوعي از امر محکم و 
مطمئن است آن چنان کھ ھیچ رخنھ و یا سستي در آن نباشد و این کلمھ بیشتر در معلومات عقلي و حق و صدق 

استعمال مي شود و معنایش در این موارد این است کھ بطالن و کذب بھ ھیچ وجھ در آن معنا راه ندارد بھ عبارتی ساده 
تر حکمت علمی است کھ در مرحلھ عمل نیز سربلند است و حکیم شخصی است کھ توانایی بھ کار بستن علمش را دارد 

و علمش نیز در عمل آثارش درخشان و مثبت است و آن چھ ساختھ یا حکم کرده بی نقص و بھ نھایت محکم است)

حکَمت ـ197
حکم کردي(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف 

حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حکَمتم ـ198
حکم کردید(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف 

حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حکِْمِه ـ199
حکمش(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف حقایقي 

کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حکِْمِهم ـ200
حکمشان (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا،علم بھ معارف حقھ الھیھ و کشف 

حقایقي کھ در پرده غیب است و از نظر عادي پنھان است مي باشد درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا ")

حِکيم ـ201
ھمیشھ و بی اندازه محکم(محکم بھ معناي چیزي است کھ طوري درست شده کھ فساد و شکاف در آن پیدا نمي شود) - 

حکیم یکي از اسماي حسناي الھي و از صفات فعل او است کھ از محکم کاري او در صنع عالم خبر مي دھد (حکیم 
شخصی است کھ توانایی بھ کار بستن علمش را دارد و علمش نیز در عمل آثارش درخشان و مثبت است و آن چھ 

ساختھ یا حکم کرده بی نقص و بھ نھایت محکم است)

حلول کننده(حلول بھ معناي اقامت و استقرار در مکان است و اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است چون ِحلٌّ ـ202
برای اقامت گره بارشان را باز می کردند)

حالل(از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)ِحالَ ـ203

کسي کھ بسیار سوگند مي خوردحلَّاٍف ـ204

حالل (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)حلَالٌ ـ205

حلَاِئلُـ206
حالل شده ھا-ھمسران (حالئل جمع حلیلة بھ معنی حالل شده است و از کلمھ حالل مشتق شده و مذکر آن حلیل و جمع 
مذکرش أحلھ است، مانند عزیز کھ جمعش اعزه مي آید و اگر زن حالل را حلیلھ و مرد حالل را حلیل نامیده اند بھ این 

مناسبت است کھ نزدیکي و ھمخوابگي این دو برای ھم جایز و حالل است)
سوگند خوردیدحلَفْتم ـ207

گلو-حلقومحلْقُوم ـ208

از احرام درآمدید (از "ِحّل" کھ در اصل بھ معناي باز کردن گره است)حلَلْتم ـ209

ِحلمھا (کنایھ از رسیدن بھ بلوغ،جمع ِحلم بھ معني حوصلھ کھ ضبط و نگھداری نفس و کنترل طبع است از اینکھ دچار حلُم ـ210
ھیجان غضب شود)

تزیین شده اند( مصدر آن تحلیھ است و تحلیھ بھ معناي خودآرایي است)حلُّواْ ـ211

زیورِحلْيٍة ـ212

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ھمیشھ و بی اندازه بردبارحِليم ـ213

زیورھایشان (جمع حلي و آن چیزھایي است کھ آدمي خود را با آن زینت مي دھد از قبیل طال، نقره و امثال آن)حِليِهم ـ214

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ " حم " معنایش " حمید مجید "است حم ـ215
یعني ستوده صفات و با مجد وعظمت)

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ حمعسق معنایش حلیم، مثیب ( ثواب حم عسقـ216
دھنده)،عالم، سمیع، قادر، قوي، است)

االغِحماِر ـ217

االغ توِحماِرک ـ218

حمل کنندهحمالَةَ ـ219

گل سیاه - لجنحمٍإ ـ220

ثنا و ستایش در برابر عمل زیبایی است کھ ثنا شونده باختیار خود انجام داده (ولي مدح بھ عمل غیر اختیاري ھم اطالق حمد ـ221
مي گردد .در عبارت "ٱْلَحْمُد ِللَِّھ" با اضافھ شدن "ٱْل"بھ معني ھمھ ستایشھاست)

ثنا وستایش تو (حمد:ثنا و ستایش در برابر عمل زیبایی است کھ ثنا شونده باختیار خود انجام داده)حمِدکـ222

ثنا وستایش او (حمد:ثنا و ستایش در برابر عمل زیبایی است کھ ثنا شونده باختیار خود انجام داده)حمِدِه ـ223

سرخ ھا (جمع احمر بھ معني سرخ)حمر ـ224

گورخران - (جمع حمار بھ معني االغ در آیھ مورد نظر مراد گورخر یا ھمان االغ وحشي است)حمر ـ225

ِحملُ ـ226
بار (کلمھ ِحْمل  وَحْمل ھر دو بھ معنی "بار" است چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد 
بود کھ در ظاھر حمل مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي 

باطني است مانند طفل در شکم)
حمل کردحملَ ـ227

بر او حمل شد(در جملھ " َعَلْیِھ َما ُحمَِّل ": برعھده اوست آنچھ بر او تکلیف شده است)حملَ ـ228

حملـ229
بار (کلمھ ِحْمل  وَحْمل ھر دو بھ معنی "بار" است چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد 
بود کھ در ظاھر حمل مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي 

باطني است مانند طفل در شکم)
حمل کردحملَت ـ230

حمل شد (منظور از حمل شدن زمین و جبال در جملھ "ُحِمَلِت ٱْلَأْرُض َوٱْلِجَباُل "این است کھ قدرت الھي برزمین و حِملَِت ـ231
کوھھا احاطھ مي یابد. حرکت حرف "ت" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدیددار کلمھ بعد می باشد)

بر شما حمل شد(در جملھ " َعَلْیُکم مَّا ُحمِّْلُتْم  ": برعھده شماست آنچھ بر شما تکلیف شده است)حملْتم ـ232

حمل کرديحملْته ـ233

حمل کرد او راحملَته ـ234

حمل کردیمحملْناـ235

بر ما حمل شد - ما را وادار کردند کھ حمل کنیمحملْناـ236

شما را حمل کردیمحملْناکُم ـ237
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اورا حمل کردیمحملْناه ـ238

آنان را حمل کردیمحملْناهم ـ239

بر آنھا حمل شد (در جملھ "ُحمُِّلوْا ٱلتَّْوَراَة " :عمل کردن بھ تورات بھ آنھا تکلیف شد)حملُواْ ـ240

حملُه ـ241
حمل کردن او (کلمھ ِحْمل  وَحْمل چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد بود کھ در ظاھر 

حمل مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي باطني است مانند 
طفل در شکم)

حملَهاـ242
بار آن - طفل در شکمش (کلمھ ِحْمل  وَحْمل چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد بود کھ 
در ظاھر حمل مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي باطني 

است مانند طفل در شکم)
آن را حمل کردحملَها ـ243

ِحمِلها ـ244
بارآن (کلمھ ِحْمل  وَحْمل چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد بود کھ در ظاھر حمل 

مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي باطني است مانند طفل 
در شکم)

حملَهن ـ245
بارشان(کلمھ ِحْمل  وَحْمل چیزي کھ ھست اگر با کسره خوانده شود مراد از آن باري خواھد بود کھ در ظاھر حمل 

مي شود مانند بارھایي کھ بھ دوش کشیده مي شود و اگر با فتحھ خوانده شود مراد از آن بارھاي باطني است مانند طفل 
در شکم)

حمولَةً ـ246
چھارپایان بزرگسال یا درشت ھیکل( از این جھت آنھا را حمولھ مي خوانند کھ طاقت برداشتن و حمل  بار را دارند. 

ھمچنین طبق روایتی بھ چھارپایان درشت ھیکل مثل گاو و شتر حمولھ گفتھ شده و بھ چھارپایان با جثھ کوچکتر مثل 
گوسفند "فرش" می گویند)

حمّیت - خشم و غضب فوران کننده و شدیدحِميةَ ـ247

ھمیشھ و بی اندازه ستوده شده بھ دلیل خوبیھاي اختیاريحِميد ـ248

االغھاحِمري ـ249

خویشاوندي کھ نسبت بھ آدمي مشفق باشد -دوست - آب بسیار داغ و ھمواره سوزنده -حرارت بسیار زیادحِميمـ250

گل سیاه - لجن (منظورازعین حمئة چشمھ اي داراي گل سیاه یعني لجن است،گاھي عین براي دریا نیز بھ کار مي رود)حِمئٍَة ـ251

حنجره ھاحناِجر ـ252

مھرباني -عاطفھ بھ خرج دادن و شفقت کردنحناناً ـ253

شکستن عھد و پیمان مؤکد بھ سوگند - گناه عظیم - گناه کبیرهِحنِث ـ254

جمع حنیف بھ معني معتدل و بدون انحراف بھ سمت افراط یا تفریطحنفَاَء ـ255

بوسیلھ سنگ سرخ شده  وبا آتش کباب شده (بعضي ھم گفتھ اند ھمھ گونھ کباب را حنیذ گویند)حِنيٍذ ـ256

معتدل و بدون انحراف بھ سمت افراط یا تفریط - خالصحِنيفاً ـ257

اسم بیاباني است میان مکھ و طائف کھ غزوه معروف حنین در آنجا اتفاق افتادحنيٍن ـ258
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حواِريونَ ـ259

یاران خاص و خالص (جمع حواري و حواري کسي است کھ از میان ھمھ مردم بھ آدمي اختصاص داشتھ باشد، 
مي گویند : اصل آن حور بھ معناي سفیدي خیلي زیاد است و حواري و پیروان یک شخص  مانند اسب پیشاني سفید 

مشخص و دارای نشانند و مردم او را بھ عنوان دوست و یاور او مي شناسند ولي در قرآن کریم جز در مورد خواص 
اصحاب عیسي (علیھ السالم) استعمال نشده است. برخی علت نامگذاری آنان بھ این نام را داشتن شغل رختشویی می 

دانند ولی امام رضا علیھ السالم در مورد ّعلت اصلی نامگذاریشان می فرماید"بھ این علت بود کھ ھم نفس خود را 
خالص کرده بودند و ھم دیگران را با پند و اندرز از آلودگي گناھان پاک مي کردند)

حواِريني ـ260

یاران خاص و خالص (جمع حواري و حواري کسي است کھ از میان ھمھ مردم بھ آدمي اختصاص داشتھ باشد، 
مي گویند : اصل آن حور است کھ بھ معناي سفیدي خیلي زیاد است و مانند این است کھ حواري فالن شخص  مانند 

اسب پیشاني سفید داراي نشان است و مردم او را بھ عنوان دوست و یاور وي مي شناسند ولي در قرآن کریم جز در 
مورد خواص اصحاب عیسي (علیھ السالم)، استعمال نشده است. برخی علت نامگذاری آنان بھ این نام را داشتن شغل 
رختشویی می دانند ولی امام رضا علیھ السالم در مورد ّعلت اصلی نامگذاریشان می فرماید"بھ این علت بود کھ ھم 

نفس خود را خالص کرده بودند و ھم دیگران را با پند و اندرز از آلودگي گناھان پاک مي کردند)
روده ھاحوايا ـ261

گناهحوباً ـ262

ماھيحوت ـ263

ماھي آن دوحوتهما ـ264

سفیدان (جمع حوراء است و "حور عین " بھ معناي زناني است کھ سفیدي چشمانشان بسیار سفید و سیاھي آن نیز حورـ265
بسیار سیاه باشد و یا بھ معناي زناني است کھ داراي چشماني درشت  چون چشم آھو باشند)

سال ( در عبارت"مََّتاعًا ِإَلى ٱْلَحْوِل") - پیرامون(در عبارت "َحافِّیَن ِمْن َحْوِل ٱْلَعْرِش ")حوِل ـ266

تحّولِحولًا ـ267

پیرامون توحوِلک ـ268

پیرامون شماحولَکُم ـ269

پیرامون آنحولَه ـ270

پیرامون آن (مؤنث)حولَها ـ271

پیرامون آنھاحولَهم ـ272

دوسالحولَيِن ـ273

زندهحي ـ274

زنده ھستحي ـ275

شرمحياٌء ـ276

زندگيحياِة ـ277

زندگي شما (حرکت حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)حياِتکُم ـ278

زندگي ماحياتنا ـ279

زندگي منحياِتي ـ280
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مار بزرگحيةٌ ـ281

ماھي ھاي ایشانِحيتانهم ـ282

ھرجا - ھر زمان-کجا- چھ وقت - جایی کھحيثُ ـ283

سرگردانحيرانَ ـ284

جدایی انداختھ شد - حائل قرار داده شدِحيلَـ285

از حالي بھ حال دیگر درآمدن (در جملھ "َلا َیْسَتِطیُعوَن ِحیَلًة ": چاره اي ندارند)ِحيلَةً ـ286

یک قطعھ محدود از زمان است، حال چھ کوتاه باشد و چھ طوالنيِحنيـ287

درآن ھنگام - دراین ھنگامِحينِئٍذ ـ288

درود فرستید - تحیت گویید-برای سالمتی و طول عمردعا کنید(مثل گفتن سالم ، درود و تحیت)حيواْـ289

زندگانيحيوانُ ـ290

بھ تو درود فرستادحيوک ـ291

حييتم ـ292
بھ شما درود و تحّیت فرستاده شد- برای سالمتی و طول عمر شما دعا شد(تحّیت از حیات بھ معنی زندگی گرفتھ شده 
است و شامل ھر دعایی کھ برای طول عمر یا بھتر شدن زندگی کسی بکنند(مثل سالم) و ھر کار خیر و ھدیھ ای کھ 

زندگیش را بھتر کند، می شود)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ترجمھکلمهفهرست

ناامیدان(از خیبھ بھ معناي نومیدي از رسیدن بھ نتیجھ اي کھ آرزویش را دارند)خاِئِبني ـ1

خاِئِضنيـ2
داخل شوندگان در سخن باطل (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن در آن 
است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای 

مذموم و ناپسند استعمال شده است)
نگران - ترسانخاِئفاً ـ3

نگرانان - ترسانھاخاِئِفنيـ4

خاِئنةـ5
خیانت (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در خصوص نفاق و دورویي بھ 

کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد دین بورزند 
البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و 

متضاد خیانت، امانت است)

خاِئِنني ـ6
خیانت کاران (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در خصوص نفاق و 

دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد 
دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني 

مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)
از رسیدن بھ مقصود و آرزویش ناامید شد (از خیبھ بھ معناي نومیدي از رسیدن بھ نتیجھ اي کھ آرزویش را دارند)خاب ـ7

بھ معناي ھر چیزي است کھ با آن، چیزي را ُمھر کنند و مراد از خاتم النبیین بودن حضرت محمد صلي اهللا علیھ و خاتم ـ8
آلھ، این است کھ نبوت با او ختم شده و بعد از او دیگر نبوتي نخواھد بود .

خاِدعهم ـ9
با آنان بسیار خدعھ می کند - با آنان خدعھ ای شدید و ماھرانھ می کند (از خدعھ بھ معنی نوعی نیرنگ است کھ ھم 

می تواند برای ھدفی خیر استفاده شود و ھم ھدفی شّر و مخادعة بھ معناي بسیار خدعھ کردن و خدعھ ھاي سخت 
کردن است یا خدعھ ھاي شدید و ماھرانھ  کردن است)

بیرون روندهخاِرٍج ـ10

بیرون روندگانخاِرِجني ـ11

انبار کنندگانخاِزِنني ـ12

کم سو( اسم فاعل از ماده خسا است و این ماده بھ معناي نارسایي در دید چشم و یا  سرسري دیدن و گذشتن است)خاِسئَاً ـ13

بھ ھیچ انگاشتھ شدگان -خوار و رانده شدگان( خاسئ :اسم فاعل از ماده خسا است و این ماده بھ معناي نارسایي در خاِسِئني ـ14
دید چشم و یا  سرسري دیدن و گذشتن است)

خاِسرةٌ ـ15
زیانکار- صاحب خسران (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن 

مانند یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ 
است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

خاِسرونَ ـ16
زیانکاران - صاحبان خسران- آنان کھ ھمھ چیزشان را از دست داده اند (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن 

سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن 
اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

خاِسِرين ـ17
زیانکاران - صاحبان خسران- آنان کھ ھمھ چیزشان را از دست داده اند(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن 

سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن 
اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

اظھار ذلت کننده - بی تکبرخاِشعاً ـ18

زنان فروتن - زنان بی تکبرخاِشعاِتـ19
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اظھار ذلت کنندهخاِشعةً ـ20

اظھار ذلت کنندگان- فروتنانخاِشعونَ ـ21

اظھار ذلت کنندگان - فروتنانخاِشِعني ـ22

مختص - مخصوصخاصةً ـ23

خضوع کنندگانخاِضِعني ـ24

خاضواْ ـ25
فرو رفتند (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن در آن است، ولي بھ طور 

استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای مذموم و ناپسند 
استعمال شده است)

خطاکارانخاِطؤونَ ـ26

خطاکارخاِطئَِة ـ27

خطاکارانخاِطِئني ـ28

با آنان سخن گفتند- آنان را مخاطب قراردادندخاطَبهم ـ29

خاف ـ30
ترسید (خوف:انتظار ضرر. در عباراتی نظیر "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس کھ از مقام پروردگارش 
ترسید دو بھشت است"، در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکھ نفست تو را وادار بھ نافرماني 

از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت خاصش بي نصیب شوي ھمچنین ترس از مقام 
پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتھای پروردگار است کھ باعث شرم از ارتکاب گناه می شود)

ترسید (مؤنث) (خوف:انتظار ضرر)خافَت ـ31

پایین آورندهخاِفضةٌ ـ32

ترسیدند (خوف:انتظار ضرر، "َخاُفوْا َعَلْیِھْم ": دلواپس آنان بودند)خافُواْ ـ33

خافُوِن ـ34
ازمن بترسید (خوف:انتظار ضرر. در عباراتی نظیر "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس کھ از مقام 

پروردگارش ترسید دو بھشت است"، در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکھ نفست تو را وادار 
بھ نافرماني از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت خاصش بي نصیب شوي ھمچنین 

ترس از مقام پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتھای پروردگار است کھ باعث شرم از ارتکاب 
گناه می شود)

چیز پنھانيخاِفيةٌ ـ35

خالھ ھاي شماخالَاتکُم ـ36

خاِلد ـ37
ماندگار- دیر پا(خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و حالتي 
است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ را کھ 
اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است کھ 

سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

خاِلدونَ ـ38
ماندگارھا - دیرپایان(خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و 

حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ 
را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند، با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است 

کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)
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خاِلِدين ـ39
ماندگارھا - دیرپایان (خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و 
حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ 

را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است 
کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

خاِلديِن ـ40
دو ماندگار - دو دیرپا (خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و 
حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ 

را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است 
کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

خالصخاِلص ـ41

خالصخاِلصةً ـ42

آن کسانی کھ پس از رفتن دیگران بنشینند (در جملھ "َفـٱْقُعُدوْا َمَع ٱْلَخاِلِفیَن ":مقصود از خالفین آن افرادي ھستند کھ خاِلِفني ـ43
طبعا از امر جھاد متخلفند و باید ھم باشند، مانند زنان و کودکان و بیماران و کساني کھ در اعضاي خود نقصي دارند)

کسي  کھ اشیائي را با اندازه گیري پدید آورده باشد -خلق کننده (خلق پدید آوردن اشیاء با اندازه گیري و محاسبھ)خاِلق ـ44

خلق کننده ھا(خلق پدید آوردن اشیاء با اندازه گیري و محاسبھ)خاِلقُونَ ـ45

خلق کننده ھا(خلق پدید آوردن اشیاء با اندازه گیري و محاسبھ)خاِلِقني ـ46

دایي توخاِلک ـ47

گذشتھ - گذرا و ناپایدارخاِليِة ـ48

خاموش و بي حرکتھا( از خمود است، کھ بھ معناي سکون و خاموشي از سر و صدا و جنب و جوش است)خاِمدونَ ـ49

خاموش و بي حرکتھا( از خمود است، کھ بھ معناي سکون و خاموشي از سر و صدا و جنب و جوش است)خاِمِدين ـ50

پنجم -بار پنجمخاِمسةُ ـ51

خانتاهما ـ52
آن دو زن بھ آن دو خیانت کردند (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در 

خصوص نفاق و دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار 
مي برند کھ در مورد دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق 

بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)

خانواْ ـ53
خیانت کردند (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در خصوص نفاق و 

دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد 
دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني 

مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)

چیز تو خالي کھ آن را دور انداختھ باشند - سرنگون شده (عبارت "َخاِوَیٌة َعَليٰ ُعُروِشَھا "استعاره است براي دیاري  خاِويةٌ ـ54
کھ از سکنھ خالي شده است و در اصل یعني دیوارھایش روي سقفش فرو افتاده کھ کنایھ است از کمال خرابي)

خبَءـ55

نھان -ھر چیزي کھ در احاطھ غیر خود، قرار گیرد، بھ طوري کھ دیگر نشود ادراکش کرد(عبارت یخرج الخب ء في 
السموات و االرض، استعاره است، گویا موجودات در پس پرده عدم و زیر طبقات نیستي قرار داشتند و خدا آنھا را 

یکي پس از دیگري از آنجا بھ عالم وجود درآورد . بنابر این، این نامگذاري - کھ ایجاد و بیرون کردن از عدم را 
خب ء نامید - قریب بھ نامگذاري دیگري است و آن کلمھ فطر است، کھ در بسیاري از آیات، خلقت را فطر و خالق را 

فاطر نامیده است و فطر در اصل بھ معناي پاره کردن و چاک زدن چیزی از طرف درازای آن است، گویا خداي 
تعالي عدم را پاره مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد)
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ناپاکان (جمع خبیث)خباِئثَ ـ56

شر و فسادخبالًا ـ57

فرو کش کرد (کلمھ خبت بھ معناي زمین مطمئن و محکم است و بھ تدریج در معناي نرمي و تواضع استعمال شده)خبت ـ58

ناپاک استخبثَ ـ59

علم (وعلم بھ معني تشخیص و تمیز دادن) -خبرخبٍر ـ60

علم (وعلم بھ معني تشخیص و تمیز دادن وخبرة :بھ معناي این است کھ شخص خبره چنان احاطھ ای بھ چیزی کھ بھ خبراً ـ61
آن عالم است، دارد کھ کلیھ آثار و نتایج آن را در حالتھای مختلف می داند)

نانخبزاً ـ62

ناپاکخِبيثَ ـ63

نا پاکھا (مؤنث)- زنان ناپاکخِبيثَات ـ64

نا پاک (مؤنث)خِبيثٍَة ـ65

نا پاکھا - مردان ناپاکخِبيثُونَ ـ66

ھمیشھ و بی اندازه باخبر(خبر بھ معني علم است و علم یعني تشخیص وتمیزدادن. وزن فعیل ھم صفت مشبھھ است و خِبري ـ67
ھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و ھم بسیاری آن را)

بسیار حیلھ گر (مبالغھ است و از ماده ختر مي باشد کھ بھ معناي شدت مکر و حیلھ است)ختاٍر ـ68

ِختامه ـ69

مھرو مومش - پایانش - آخرین طعمي کھ از خوردني ونوشیدني در دھان باقي مي ماند(روی در جعبھ یا بستھ ای را 
کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی 

شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، 
باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز 

نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود. کلمھ ختام بھ معناي وسیلھ 
مھر زدن است و در عبارت "ِخَتاُمُھ ِمْسٌک " مي فرماید وسیلھ مھر زدن بر آن رحیق (شراب صاف و بدون 

ناخالصي) بھ جاي گل و الک و امثال آن - کھ در دنیا بوسیلھ آنھا مھر و موم مي کنند - مشک است وبعضي نیز 
گفتھ اند : منظور از ختام، آخرین طعمي است کھ از آن شراب در دھان مي ماند، مي فرماید آخرین طعم آن بوي مشک 

است)

ختم ـ70

ُمھر نھاد (روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او 
برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر مخصوصی می زدند. شکستھ 

نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر 
کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود مگر بھ دست صاحب اصلیش و مھر زدن بر دلھا استعاره ای 
ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود. در عبارت "َخَتَم ٱللَُّھ َعَلىٰ ُقُلوِبِھْم" گویی با استفاده از این کلمھ 
می خواھد بگوید با این وجود اگر باز ھم واقعًا رو بھ پروردگار کنند، پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب 

اصلی دلشان پروردگار است و تنھا او مجاز است تا این ُمھر را بشکند و نور ھدایت را بھ دلشان بتابد)

صورت توخدک ـ71

خذْـ72
بگیر- قبول کن- بپذیر(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" 
َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم 

ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)
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خِذـ73
بگیر (ُخِذ ٱْلَعْفَو : عفو و گذشت پیشھ کن، حرکت ذال بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است. کلمھ 
اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن 

عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن 
بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي 

جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

خذُواْ ـ74
بگیرید- بپذیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي 
بھ جھات دیگر است)

واگذارنده(از خذالن و خذالن بدین معنا است کھ آن کس کھ آدمي احتمال مي دھد او را یاري کند در ھنگام احتیاج خذُولًاـ75
یاري نکند)

خذُوه ـ76
او را بگیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 
گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 

ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 
"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي 

بھ جھات دیگر است)

خذُوهم ـ77
آنان را بگیرید (کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي 
بھ جھات دیگر است)

خذْها ـ78
آن را بگیر(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

"پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي 
بھ جھات دیگر است)

خر ـ79
بھ خاک افتاد (از خرور بھ معني بھ خاک افتادن کلمھ خر - بھ طوري کھ راغب گفتھ - بھ معناي افتادن و سقوطي 

است کھ صداي خریر از آن شنیده شود و خریر بھ معناي صداي آب، باد و امثال آن است کھ از باال بھ پایین ریختھ 
شود)

خرابي آنخراِبها ـ80

خراجـ81
 مزد - خرج -آن چیزي است کھ براي مصرف شدن در حاجتي از حوائج، از مال انسان خارج مي گردد (اصل خراج 

و خرج ھر دو بھ یک معنا بوده و آن عبارت است از در آمدي کھ بر اساس وظیفھ پرداخت شود.عبارت "َأْم َتْسَأُلُھْم 
َخْرجًا َفَخَراُج َربَِّک َخْیٌر " یعنی : یا اینکھ از آنان برای رسالتت مزدی خواستی (کھ نخواستی) پس اگر مزدت را از 

خدا طلب کنی بھتر است)

بسیار دروغ پردازان (دراصل از کلمھ خرص و آن عبارت است از سخني کھ با گمان و تخمین و بدون علم زده شود خراصونَ ـ82
و چون چنین سخني در خطر این ھست کھ دروغ در آن رخنھ کرده باشد، لذا کذاب دروغپرداز را ھم خراص گفتھ اند)

خارج شدخرج ـ83

خرجاً ـ84
 مزد - خرج -آن چیزي است کھ براي مصرف شدن در حاجتي از حوائج، از مال انسان خارج مي گردد (اصل خراج 

و خرج ھر دو بھ یک معنا بوده و آن عبارت است از در آمدي کھ بر اساس وظیفھ پرداخت شود.عبارت "َأْم َتْسَأُلُھْم 
َخْرجًا َفَخَراُج َربَِّک َخْیٌر " یعنی : یا اینکھ از آنان برای رسالتت مزدی خواستی (کھ نخواستی) پس اگر مزدت را از 

خدا طلب کنی بھتر است)
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خارج شد (مؤنث)خرجت ـ85

خارج شدیدخرجتم ـ86

آن زنان بیرون رفتندخرجن ـ87

خارج شدیمخرجنا ـ88

خارج شدندخرجواْ ـ89

دانھ ھاي نوعي گیاه است کھ بھ رنگھاي زرد،سیاه و سفید یافت مي شود .قطرآنھا حدودًا یک میلیمتر است . از دانھ ي خردٍل ـ90
خردل بھ عنوان ادویھ استفاده مي کنند و داراي خواص بسیاري است .

خرطُوِم ـ91
بیني فیل وخوک (اطالق خرطوم بر بیني آن شخص کافر، با اینکھ خرطوم تنھا بیني فیل و خوک است، در حقیقت 

نوعي توبیخ و مالمت است و در این آیھ تھدیدي است بھ آن شخص، بھ خاطر عداوت شدیدي کھ با خدا و رسول او و 
دیني کھ بر رسولش نازل کرده، مي ورزیده است)

آن را شکافتيخرقْتهاـ92

برای او بریدند - نسبت ناموزون و دور از واقعیتی بھ او دادندخرقُواْ لَهـ93

آن را شکافتخرقَها ـ94

خرواْ ـ95
بھ خاک افتادند (از خرور بھ معني بھ خاک افتادن کلمھ خر - بھ طوري کھ راغب گفتھ - بھ معناي افتادن و سقوطي 
است کھ صداي خریر از آن شنیده شود و خریر بھ معناي صداي آب، باد و امثال آن است کھ از باال بھ پایین ریختھ 

شود)
خارج شدنخروج ـ96

جمع خزانھ است و خزانھ بھ معناي مکاني است کھ مال در آن انبار و محافظت و ذخیره گرددخزاِئن ـ97

خزانھ ھا یش (خزانھ بھ معناي مکاني است کھ مال در آن انبار و محافظت وذخیره گردد)خزاِئنه ـ98

جمع خازن است، کھ بھ معناي نگھبان چیزي است کھ ذخیره اش کرده باشند و منظور از خزنھ جھنم مالئکھ اي است خزنِة ـ99
کھ موکل بر آتشند و انواع عذابھاي جھنم را تدبیر مي کنند

خازنان آن (خازن بھ معناي نگھبان چیزي است کھ ذخیره اش کرده باشند و منظور از خزنھ جھنم مالئکھ اي است کھ خزنتها ـ100
موکل بر آتشند و انواع عذابھاي جھنم را تدبیر مي کنند)

خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشدِخزي ـ101

خساراً ـ102
زیان (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ 

کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ 
بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

خِسر ـ103
زیان کرد (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی 
کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ 

بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

خسٍر ـ104
زیان (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ 

کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ 
بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

خسرانُ ـ105
زیان (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ 

کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ 
بطالت یا گناه گذشتھ باشد)
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خِسرواْ ـ106
زیان کردند(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند یخ فروشی 
کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ 

بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد. عبارت"َخِسُروْا َأنُفَسُھْم: خودشان را زیان کردند" یعنی: سرمایھ وجودشان و عمرشان را 
تباه نمودند)

پنھان شد(خسوف قمر بھ معناي پنھان شدن قرص ماه و پوشیده شدنش بھ ظلمت و سایھ است و اگر گفتھ شود : خسف خسف ـ107
اهللا بھ األرض معنایش این است کھ خداوند او را در زمین پوشانید)

پنھان کرد - پوشاند(خسوف قمر بھ معناي پنھان شدن قرص ماه و پوشیده شدنش بھ ظلمت و سایھ است و اگر گفتھ خسف ِبــ108
شود : خسف اهللا بھ األرض معنایش این است کھ خداوند او را در زمین پوشانید)

پنھان کردیم(خسوف قمر بھ معناي پنھان شدن قرص ماه و پوشیده شدنش بھ ظلمت و سایھ است و اگر گفتھ شود : خسفْنا ِبــ109
خسف اهللا بھ األرض معنایش این است کھ خداوند او را در زمین پوشانید)

چوبھا (جمع کلمھ خشبة)خشب ـ110

خشعاً ـ111
خاشعان (جمع خاشع است کھ مصدر آن کلمھ خشوع بھ معناي تاثر خاصي است در قلب کھ بھ دنبال مشاھده عظمت و 
کبریا در قلب پیدا مي شود، نظیر این کلمھ در اعضاي بدن کلمھ خضوع است و اگر خشوع را بھ دیدگان نسبت داده، با 

اینکھ یک حالت قلبي است، بدین جھت است کھ آثار خشوع قلبي در چشم ظاھر مي شود)
خاشع شد (مصدر آن خشوع بھ معناي نوعي ذلت است)خشعت ـ112

تاثر خاصي است در قلب کھ بھ دنبال مشاھده عظمت و کبریا در قلب پیدا مي شود، نظیر این کلمھ در اعضاي بدن خشوعاً ـ113
کلمھ خضوع است

ترسید(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با خِشي ـ114
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ترسیدن(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با خشيِة ـ115
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ترسیدم(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با خِشيت ـ116
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ترس او(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با خشيِتِه ـ117
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ترسیدیم(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با خِشينا ـ118
اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

فقر و حاجت (جملھ "َلْو َکاَن ِبِھْم َخَصاَصٌة "یعني ھرچند خودشان بھ آن احتیاج داشتھ باشند)خصاصةٌ ـ119

دشمنان (جمع خصم) - دشمنیِخصاِم ـ120

دشمنخصِم ـ121

دو دشمنخصماِن ـ122

ثابتان در خصومت ودشمني و مصّر ان بر دشمنیخِصمونَ ـ123

دشمن ھمیشگي (صفت مشبھھ از خصومت است کھ آن ھم بھ معني جدال است)-دشمني کھ بر خصومت و جدال 
اصرار مي ورزد  - کسي  کھ از دعوي مدعي و یا ھر چیزي کھ در حکم دعوي است دفاع مي کند (درجملھ "َلا َتُکن 

لِّْلَخاِئِنیَن َخِصیمًا "رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) را نھي کرده از اینکھ خصیم خیانتکاران باشد و حق کساني 
کھ واقعا محق ھستند و حق خود را از خائنین مطالبھ مي کنند باطل نموده از مبطلین طرفداري کند. کلمھ "َخِصیم" در 

اصل بھ معنی "ھمیشھ و بسیار دشمن" می باشد و علت اینکھ در این آیھ بھ این معنی آمده است بھ کار رفتن حرف 
"لـِ" قبل از "خائنین" می باشد و دشمنی کردنی کھ بھ نفع خائنین است معادل با طرفداری از آنان می باشد. در مورد 

شأن نزول این آیھ(ماجرایی کھ مربوط بھ این آیھ است)
خِصيم ـ124
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گفتھ شده کھ کسی کھ دزدی کرده بوده، این دزدی را بھ گردن شخص بی گناھی می اندازد و سپس گروه زیادی از 
قوم فرد تھمت زننده بھ طرفداری او نزد پیامبر می روند و بھ راستگویی او شھادت می دھند نزدیک بود کھ پیامبر 

فریب آنان را بخورد کھ این آیھ نازل می شود و دزد و اقعی را را رسوا می کند سپس آن دزد فرار کرده بھ جمع 
مشرکین می پیوندد و دست از اسالم و مسلمانی نیز می کشد شخصیتھا و مکان و زمانھای مختلفی برای این ماجرا 

روایت شده ولی کلیت و اصل ماجرا ھمین است کھ نقل شد)

خضتمـ125
فرو رفتید (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن در آن است، ولي بھ طور 

استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای مذموم و ناپسند 
استعمال شده است)

سبزھا (جمع أخضر)خضرـ126

سبز (خضر بھ معناي اخضر (سبز) و گویا مخفف خاضر است)خِضراًـ127

ازروي خطا و اشتباهخطَئاً ـ128

خطاِخطْئاً ـ129

ِخطَابـ130
کالم (و کلمھ فصل الخطاب بھ معناي آن است کھ انسان قدرت تجزیھ و تحلیل یک کالم را داشتھ باشد و بتواند آن را 

تفکیک کند و حق آن را از باطلش جدا کند بھ عبارت دیگر سخني است کھ در شناسایي حق از باطل تمام کننده ي 
بحثھا و اختالفات است)

خطاھاي شماخطَاياکُم ـ131

خطاھاي ماخطَايانا ـ132

خطاھاي آنانخطَاياهم ـ133

گفتگوو خطاب قراردادني کوتاه (جملھ "ِخْطَبِة ٱلنَِّساِء "بھ معني خواستگاري از زنان است)ِخطْبِة ـ134

حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث تو(خطب:امر عظیمي کھ در باره آن بسیار یکدیگر را مخاطب قرار می خطْبک ـ135
دھند و گفتگو زیاد مي شود)

حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث شما(خطب:امر عظیمي کھ در باره آن بسیار یکدیگر را مخاطب قرار می خطْبکُم ـ136
دھند و گفتگو زیاد مي شود)

حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث شما دو نفر(خطب:امر عظیمي کھ در باره آن بسیار یکدیگر را مخاطب خطْبکُما ـ137
قرار می دھند و گفتگو زیاد مي شود)

حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث شما زنان(خطب:امر عظیمي کھ در باره آن بسیار یکدیگر را مخاطب قرار خطْبکُن ـ138
می دھند و گفتگو زیاد مي شود)

ربود(خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)خِطف ـ139

چیزي ربوده شده (خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)خطْفَةَ ـ140

گامھا (جمع خطوة بھ معني گام یا فاصلھ بین دوپا در حال راه رفتن)خطُواِت ـ141

آلودگي گناه شما(خطیئة:حالتي است کھ بعد از ارتکاب کار زشت بھ دل انسان دست مي دھد)خِطيئَاِتکُم ـ142

آلودگي گناه آنان(خطیئة:حالتي است کھ بعد از ارتکاب کار زشت بھ دل انسان دست مي دھد)خِطيئَاِتِهم ـ143

آلودگي گناه -حالتي است کھ بعد از ارتکاب کار زشت بھ دل انسان دست مي دھدخِطيئَةً ـ144

آلودگي آن گناه(خطیئة:حالتي است کھ بعد از ارتکاب کار زشت بھ دل انسان دست مي دھد)خِطيـئَته ـ145

آلودگي گناھمخِطيئَِتي ـ146
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سبکھا -سبک بارھا (جمع خفیف)ِخفَافاً ـ147

سبک شدخفَّت ـ148

مي ترسم (خوف:انتظار ضرر)ِخفْت ـ149

ترسیدي (مؤنث) (خوف:انتظار ضرر)ِخفِْت ـ150

از شما مي ترسم (خوف:انتظار ضرر)ِخفْتکُم ـ151

ترسیدید (خوف:انتظار ضرر)ِخفْتم ـ152

تخفیف داد - سبک کردخفَّفـ153

پنھان(َطْرٍف َخِفيٍّ : گوشھ چشم)خِفي ـ154

بھ صورت پنھانخِفياً ـ155

پنھانيخفْيةً ـ156

سبکخِفيفاً ـ157

آن دو خلوت کردند - گذشت ( در عبارت"َوِإن مِّْن ُأمٍَّة ِإلَّا خَلا ِفیَھا َنِذیٌر: ھیچ امتی نبوده مگر آنکھ در میان آنان بیم خلَا ـ158
دھنده ای گذشتھ است"

خلَاِئف ـ159
جانشینان (خالئف جمع خلیفھ است . و خلیفھ بودن مردم در زمین در جملھ "خالئف في االرض"بھ این معنا است کھ 

ھر الحقي(ملحق شونده) از ایشان جانشین سابق شود و سلطھ و توانایي بر دخل و تصرف و انتفاع از زمین داشتھ 
باشد، ھمان طور کھ سابقین بر این کار توانایي و تسلط داشتند. بھ زبان ساده تر ھر مالک زمینی در واقع جانشین 

مالک قبلی است و مالکیت خودش نیز بھ زودی بھ دیگری واگذار می شود)
مخالفت - برعکس ھم -بعِدِخلَاف ـ160

بعِد توِخالَفَک ـ161

بھره ونصیبخلَاق ـ162

بسیار خلق کننده (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَّاق ـ163

بھره ونصیبتانخلَاِقکُم ـ164

بھره ونصیب آنانخالَِقِهم ـ165

ِخلَالـ166
بین(در عبارت "َفَجاُسوْا ِخَلاَل ٱلدَِّیاِر: پس جستجو کردند بین خانھ ھا(درون ھر خانھ اتاق بھ اتاق دنبالشان گشتند)") - 
دوستی بسیار نزدیک(در عبارت "مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم لَّا َبْیٌع ِفیِھ َوَلا ِخَلاٌل: از قبل آنکھ روزي بیاید کھ در آن نھ داد و 

ستدي است و نھ دوستي بسیار نزدیکی". اصل آن از ُخلة بھ معني فقر وحاجت است وبھ رابطھ دوستي کھ چنان 
نزدیک باشد کھ انسان تنھا حوائجش را بھ او بگوید نیز اطالق مي گردد)

در میان شماِخلَالَکُم ـ167

دربین آنِخلَاِلِه ـ168

دربین آنِخالَلَها ـ169

دربین آن دوِخلَالَهما ـ170
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گذشت(عبارت"ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُکم" یعنی: امتھایي پیش از شما دورانشان سپری شد)خلَت ـ171

گذشت(در عبارت "َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن "در اصل ت ساکن بوده کھ چون در کنار ساکن یا تشدید کلمھ بعد قرار گرفتھ بھ خلَِت ـ172
آن کسره داده اند)

دوستي بسیار نزدیک( اصل آن از خلة بھ معني فقر وحاجت است وبھ رابطھ دوستي کھ چنان نزدیک باشد کھ انسان خلَّةٌ ـ173
تنھا حوائجش را بھ او بگوید نیز اطالق مي گردد)

خلِْد ـ174
ماندگار - دیر پا (از کلمھ خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت 

و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ 
را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است 

کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)
از جمع جدا شدندخلَصواْ ـ175

شریکھا ( چون مال خود را با ھم مخلوط مي کنند)خلَطَاِء ـ176

مخلوط کردندخلَطُواْ ـ177

جانشین شدخلَف ـ178

جانشینخلْف ـ179

جانشینانخلَفَاَء ـ180

ھر چیزي است کھ در جاي چیزي دیگر نشستھ باشد و یا جایش را بھ دیگری خواھد داد (وزن ِفْعَلة بھ معنی نوع ِخلْفَةً ـ181
خاصی از فعل می باشد مانند کلمھ جلسة - کھ نوعي نشستن را مي رساند ِخْلَفًة نیز بھ نوعي از جانشیني می گویند)

جانشیني مرا کردیدخلَفْتموِني ـ182

پشت سر تو (آنان کھ بعد از تو مي آیند)خلْفَک ـ183

پشت سر شما (آنان کھ بعد از شما مي آیند)خِلفَکُم ـ184

پشت سر ما (آنان کھ بعد از ما مي آیند)خلْفَنا ـ185

پس از رفتن دیگران بازمانده بودند(از ماده خلف بھ معناي باقي گذاردن بعد از رفتن است)خلِّفُواْ ـ186

پشت سرشخلِْفِه ـ187

پشت سرآن (آنان کھ بعد از آن مي آیند)خلْفَها ـ188

پشت سرآنان (آنان کھ بعد از آنان مي آیند)خلْفَهم ـ189

آفرید- خلق کرد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَق ـ190
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خلْقـ191

آفریدن- خلقت (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است. عبارت "َفَتَشاَبَھ ٱْلَخْلُق َعَلْیِھْم: کھ در این 
صورت(این تصور باطل نتیجھ این است کھ) بر آنان خلقت مشتبھ شده است" یعنی خلقت و آفرینش را با چیزی شبیھ 

آن اشتباه گرفتھ اند مثًال در زمان ما درون محفظھ ای با شرائط شبیھ سازی شده رحم پستانداران موجوداتی را 
پرورش داده اند و ھمین موضوع برخی را بھ اشتباه می اندازد کھ آنھا موجودی را خلق نموده اند در حالی کھ اصل 

آن موجود یا ھمان نطفھ اش کھ در ساختار ژنی آن تمامی اطالعات الزم برای یک موجود کامل شدن مھیا است را از 
بدن موجود زنده دیگری کھ مخلوق پروردگار بوده، گرفتھ و تنھا با مواد و عناصری کھ خود آنھا نیز مخلوق 

پروردگار بوده اند شرایط رشد و نمو آن را فراھم کرده اند کھ این کارشان تفاوت چندانی با کاشتن دانھ یک درخت 
ندارد ھمان طور کھ باغبانی کھ دانھ درختی را کاشتھ نمی تواند ادعا کند کھ خالق این درخت تناور اوست ادعای 

خلقت این موجودات توسط انسان نیز خیال و توھمی بیش نیست)
آفریده شد - خلق شد (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خِلق ـ192

 اخالقھا - رفتارھا(جمع ُخلق کھ ھم معني با َخلق است با این تفاوت کھ َخلق مختص بھ ھیئت ھا و اشکال و صور خلُقـ193
دیدني است و ُخلق  مختص بھ قوا و اخالقیاتي است کھ با بصیرت درک مي شود، نھ با چشم)

آفریدي-خلق کردي(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْت ـ194

آفریدم-خلق کردم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْت ـ195

آفریده شد-خلق شد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خِلقَت ـ196

تورا آفریدم-تو را خلق کردم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْتک ـ197

مرا خلق کردي(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْتِنيـ198

اورا آفریدي-اوراخلق کردي(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْته ـ199

تورا آفرید-تو را خلق کرد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَک ـ200

آفرینش شما - خلقت شما(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلْقُکُمـ201

شما را آفرید-شما را خلق کرد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَکُم ـ202

آفریدیم-خلق کردیم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْنا ـ203

شما را آفریدیم-شما را خلق کردیم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْناکُم ـ204

اورا آفریدیم-اوراخلق کردیم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْناه ـ205

آنان را آفریدیم-آنان راخلق کردیم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقْناهم ـ206

من را آفریدي-من راخلق کردي(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَِني ـ207

آفریده شدند-خلق شدند(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خِلقُواْـ208

آفریدند-خلق کردند(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقُواْ ـ209

آنچھ را آفرید(در جملھ " َأْحَسَن ُکلَّ َشْيٍء َخَلَقُھ ") - اورا خلق کرد (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن خلَقَه ـ210
اندازه ھا) است)

آفرینشش - خلقتش(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلْقَه ـ211

آن را آفرید - آن را خلق کرد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَها ـ212
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آنان را آفرید - آنان را خلق کرد(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَهم ـ213

آفرینش آنان - خلقتشان(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلِْقِهنـ214

آنان را آفرید(مؤنث) - آنان را خلق کرد(مؤنث) (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)خلَقَهن ـ215

خلوت گزیدند (بعد از "اذا" : خلوت می گزینند. "َخَلْوْا ِمن َقْبِلُکم"پیش از شما بودند)خلَواْـ216

آنان را آزاد بگذارید (تخلیھ سبیل کنایھ است از متعرض نشدن بھ کسي کھ در آن سبیل (راه) قرار دارد)خلُّواْ سِبيلَهمـ217

خلُوِد ـ218
ماندگاري-جاودانگي (کلمھ خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر 

صفت و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي 
یک پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر 

این است کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

خِليفَةً ـ219
جانشین (وقتي انساني سخن پروردگار را بھ مردم برساند و رفتار و گفتارش ھمیشھ ھمان باشد کھ او مي پسندد چنین 
انساني خلیفھ پروردگار در زمین است کھ کسي نیست جز معصومین علیھم السالم، کھ مانند آیینھ اي اوصاف الھي را 

بھ دیگران نشان مي دھند)

خِليلًاـ220

دوست بسیار نزدیک و محرم راز( کلمھ خلیل از نظر مصداق، خصوصي تر از کلمھ صدیق  است . چون دو نفر 
دوست ھمین کھ در دوستي و رفاقت صادق باشند، کلمھ صدیق بر آن دو صادق است، ولي بھ این مقدار آن دو را 

خلیل نمي گویند، بلکھ وقتي یکي از آن دو را خلیل دیگري مي نامند، کھ حوائج خود را جز بھ او نگوید، چون خّلة کھ 
اصل این کلمھ می باشد بھ معناي فقر و حاجت است.از امام ابي الحسن رضا  علیھ  السالم  روایت آمده کھ فرمود : من 

از پدرم شنیدم کھ از پدرش امام صادق  علیھ  السالم  روایت مي فرمود کھ : آن جناب فرموده بود : اگر پروردگار 
متعال ابراھیم را خلیل خود گرفت براي این بود کھ نھ ھیچ سائلي را رد کرد و نھ از احدي غیر از پروردگار تعالی 

چیزي را درخواست نمود)
ھر مست کننده - ھر چیزی کھ خماری بیاورد- انگور( ھر چیزی کھ بھ منظور مست کردن درستش مي کنند و اصل 

در معناي آن "ستر: پوشیدن" است و اگر مسکر(مست کننده) را خمر و پوشاننده خواندند، بدین جھت است کھ عقل را 
مي پوشاند و نمي گذارد خوب و بد و خیر و شر را از ھم تشخیص دھد، روپوشی کھ زنان با آن سر خود را مي پوشانند 

را ھم بھ ھمین جھت خمار مي گویند، در عبارت "َأْعِصُر َخْمرًا " در سوره مبارکھ یوسف، انگور را از این جھت 
"خمر" نامیده قرار بوده پس از فشردن و آب گرفتنش با آن شراب درست کنند. رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  وسّلم  

فرموده است : "ھر مسکري(مست کننده) حرام و ھر مسکري خمر است" و امام کاظم علیھ السالم فرموده اند: کھ ھر 
چیزي کھ کار خمر را بکند خمر است. بھ این ترتیب آیات مربوط بھ تحریم شراب دلیل بر حرام بودن مواد مخدر نیز 

ھستند.
پیش از نزول قرآن کریم شرابخواری بھ حدی در جامعھ رواج پیدا کرده بود کھ اگر قرآن کریم بھ یکباره شراب را 

حرام اعالم می کرد، مردم نھ تنھا زیر بار قبول این حکم نمی رفتند بلکھ بھ بقیھ احکام اسالم نیز بی اعتنایی می 
نمودند بھ این ترتیب بود کھ ابتدا آیھ شریفھ 43 از سوره مبارکھ نساء نازل شد و از شرابخواری پیش از نماز نھی 

نمود و وقتی بھ اندازه کافی دلبستگی بھ قرآن و اسالم در جامعھ ایجاد گردید آیات تحریم شراب از جملھ آیھ نود سوره 
مبارکھ مائده نازل گردید بنا بھ روایتی از امام باقر علیھ السالم در واقع شراب ھمیشھ و در ھمھ ادیان الھی حرام بوده 

منتھا گاھی شرائط اجتماعی مانع از اعالن حکم آن شده است. در واقع عقل بشر او را از حیوانات متمایز نموده و 
شرائط را برای یک زندگی متمدن و اجتماعی فراھم نموده است و شراب و مواد مخدر با نابودی عقل او ھر چند 

موقت، او را بھ دشمن اجتماع تبدیل می کند:" ُیوِقَع َبْیَنُکُم ٱْلَعَداَوَة َوٱْلَبْغَضاَء". کسی ھم کھ در قمار بھ یک لحظھ دار و 
ندارش را از دست می دھد، تعادل روانیش را از دست می دھد و بھ جان دیگران می افتد ھمچنین این دو اختراِع 

شیطان، انسان را در برابر او بی سالح می گرداند یعنی او را از یاد پروردگار و نماز غافل می کند.)

رو سریھایشان (جمع خمار است و خمار آن جامھ اي است کھ زن سر خود را با آن مي پیچد و اضافی آن را بھ سینھ اش خمِرِهن ـ222
آویزان مي کند)

پنجخمسِة ـ223

پنجاهخمِسني ـ224

خمِر ـ221
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ھر گیاھي است کھ کمي تلخ مزه باشد و ھر چھ بگذرد، تلخ تر شود .خمٍط ـ225

خوکھا (جمع خنزیر)خناِزير ـ226

آن چیز یا کسي کھ مرتب آشکار و پنھان مي شود ( صیغھ مبالغھ از مصدر خنوس است کھ بھ معناي اختفاي بعد از خناِس ـ227
ظھور است)

خوکِخنِزيِر ـ228

آن چیزھا یا کساني کھ پس از ظاھر شدن، مخفی می گردند( جمع خانس از مصدر خنوس است کھ بھ معناي اختفاي خنِس ـ229
بعد از ظھور است)

صدا و آواز گوسالھخوار ـ230

خواِلِف ـ231
آن کسانی کھ پس از رفتن دیگران بنشینند (در جملھ "َرُضوْا ِبَأن َیُکوُنوْا َمَع ٱْلَخَواِلِف ":مقصود از خوالف آن افرادي 

ھستند کھ طبعا از امر جھاد متخلفند و باید ھم باشند، مانند زنان و کودکان و بیماران و کساني کھ در اعضاي خود 
نقصي دارند)

بسیار خیانت کارخواٍن ـ232

خوٍض ـ233
داخل شدن در سخن باطل (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن در آن 

است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای 
مذموم و ناپسند استعمال شده است)

خوِضِهم ـ234
صحبتھاي بیھوده و باطلشان (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن در آن 

است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای 
مذموم و ناپسند استعمال شده است)

انتظار ضرر- ترسخوف ـ235

ترسشان (خوف:انتظار ضرر)خوِفِهم ـ236

بھ شما بخشیدیمخولْناکُم ـ237

بھ او بخشیدیمخولْناه ـ238

بھ او بخشیدخولَه ـ239

سوزن خیاطيِخياِط ـ240

خیمھ ھاِخياِم ـ241

خیانتِخيانةً ـ242

ِخيانتک ـ243
خیانت بھ تو (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در خصوص نفاق و 

دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد 
دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني 

مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)

خير ـ244
بھتر - مال (اصل در معناي کلمھ "خیر" ھمان انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است کھ آنرا 
با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است چون بھتر از بقیھ ھدف و مقصد 

ما را تامین می کند)

خيراِت ـ245
خیرھا -اعمال صالح -مالھایي کھ در راه خدا صرف مي شود(اصل در معناي کلمھ "خیر" ھمان انتخاب است و اگر 

ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است کھ آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و 
مي گوئیم این خیر است چون بھتر از بقیھ ھدف و مقصد ما را تامین می کند)
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ِخيرةُ ـ246
انتخاب (اصل در معناي کلمھ "خیر" ھمان انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، بدان جھت است کھ آنرا با 

غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر است چون بھتر از بقیھ ھدف و مقصد ما 
را تامین می کند)

رشتھ - خطخيطُ ـ247

نوعي ترس (کھ با ترسھاي معمولی متفاوت باشد. در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکھ نفست ِخيفَةً ـ248
تو را وادار بھ نافرماني از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت خاصش بي نصیب شوي)

ترس او (خیفة : نوع خاصي ترس)ِخيفَِتِه ـ249

اسبھا (گاھي مجازًا بھ اسب سوار ھم اطالق مي شود)خيِل ـ250

خيِلک ـ251
سواره ھایت - اسبھایت ( َخْیِل : گاھي مجازًا بھ اسب سوار ھم اطالق مي شود.در عبارت "َوَأْجِلْب َعَلْیِھم ِبَخْیِلَک 

َوَرِجِلَک "یاوران شیطان،گروھي کھ چابکتر و کار آمد ترند را بھ لشکر سواره شیطان تشبیھ کرده و آنھا کھ ضعیف 
تر و کم اثرترند، بھ لشکر پیاده)
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ترجمھکلمهفهرست

دو سیر کننده دائمي (اسم فاعل ازکلمھ دأب بھ معناي ادامھ سیر است)داِئبين ـ1

 پیش آمد ( بیشتر در حوادث سوء  بھ کار مي رود)داِئرةُ ـ2

ھمیشگيداِئم ـ3

ھمیشگي ھاداِئمونَ ـ4

جنبنده -ھر موجودي است کھ حرکتي ھر چند اندک داشتھ باشد و شامل تمامي حیوانات مي شوددابٍة ـ5

متعلقات ھر چیز است کھ بعد از آن چیز بیاید و بھ آن بپیوندد ( قطع دابر کنایھ از نابود کردن و منقرض ساختن چیزي داِبر ـ6
است بھ طوري کھ بعد از نابودی اثري از آن باقي نماند)

باطل کننده و زوال دھندهداِحضةٌ ـ7

ذلیالن (اسم فاعل از مصدر دخور بھ معني ذلت)داِخرونَ ـ8

ذلیالن (اسم فاعل از مصدر دخور بھ معني ذلت)داِخِرينـ9

وارد شوندگانداِخلُونَ ـ10

وارد شوندگانداِخِلنيـ11

دار ـ12
خانھ - محلي است کھ انسان آن را بنا مي کند و در آن ساکن مي شود و خود و خانواده اش را منزل و ماوا مي دھد 

(درجملھ "َتَمتَُّعوْا ِفي َداِرُکْم " منظور شھري است کھ قوم ثمود در آن سکونت داشتند و اگر شھر در اینجا دار ( خانھ) 
نامیده شده، بدین مناسبت بوده کھ شھر نیز مانند خانھ، اھل خود را در خود جمع مي کند)

محل سکونتتان (درجملھ "َتَمتَُّعوْا ِفي َداِرُکْم " منظور شھري است کھ قوم ثمود در آن سکونت داشتند و اگر شھر در اینجا داِرکُم ـ13
دار ( خانھ)نامیده شده، بدین مناسبت بوده کھ شھر نیز مانند خانھ، اھل خود را در خود جمع مي کند)

خانھ اش (دار: محلي است کھ انسان آن را بنا مي کند و در آن ساکن مي شود و خود و خانواده اش را منزل و ماوا مي دھد)داِرِهـ14

محل سکونتشان (درجملھ "َتَمتَُّعوْا ِفي َداِرُکْم " منظور شھري است کھ قوم ثمود در آن سکونت داشتند و اگر شھر در داِرِهم ـ15
اینجا دار ( خانھ)نامیده شده، بدین مناسبت بوده کھ شھر نیز مانند خانھ، اھل خود را در خود جمع مي کند)

داِع ـ16
دعا کننده(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن 
شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

داِعي ـ17
دعوت کننده (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 

آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دفع کنندهداِفع ـ18
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جھنده (ماء دافق آبي است کھ با سرعت و فشار جریان داشتھ باشد.در سوره مبارکھ طارق آیات شریفھ 5 تا 7 آمده است 
کھ: "پس انسان باید بنگرد کھ از چھ چیز آفریده شده است؟از آبی جھنده *آفریده شده است کھ از بین کمر و استخوانھای 

سینھ بیرون می آید"
بسیاری با نگاھی ناقص بھ یافتھ ھای علمی و عنوان کردن این موضوع کھ "منشأ نطفھ انسان بیضھ مرد(محل تولید 
اسپرم) و تخمدان زن (محل تولید تخمک) می باشد کھ ھیچکدام ربطی بھ کمر و قفسھ سینھ ندارند"بھ خیال خام خود 
مدعی شده اند در قرآن کریم عیب و ایراد پیدا کرده اند اّما نگاھی کاملتر ھمراه با استناد بھ یافتھ ھای جدیدتر علمی 

اعجاز قرآن را نمایان می سازد. پس از رسیدن بھ سن بلوغ تنھا مغز استخوان ھایی ھمانند مھره ھا، جناغ سینھ و دنده ھا 
کھ ھمان اسکلت محوری خوانده می شوند (صلب و ترائب) عمل خونسازی را انجام می دھند ضمن اینکھ اغلب سلولھای 

بنیادی پس از بلوغ در این ناحیھ تولید می شود اما این چھ ربطی بھ تولید اسپرم و تخمک دارد.

واضح است کھ منشأ ھر ساخت و سازی در بدن انسان، خون می باشد زیرا خون، اکسیژن و دیگر مواد اولیھ مورد نیاز 
ھر ساخت و سازی را در اعضای مختلف تأمین می کند گرچھ موضوع بھ ھمین جا ختم نمی شود.

بر اساس گزارشی کھ متن کامل آن در نشریھ Science درج شده است، محققان ژاپني براي اولین بار در جھان توانستند 
با استفاده از سلول ھاي خون انسان، سلول ھاي نابالغ تخمك را تولید كنند و در حال تالش برای تولید سلول ھاي تخمك 
بالغ با قابلیت تولید مثل می باشند ھمچنین با استفاده از فرآیند مشابھ در پی تولید سلول ھاي اسپرم انسان از خون ھستند.

*اصطالح آب جھنده عالوه بر منی بھ خون نیز می تواند اشاره داشتھ باشد. 
1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ منشأ نطفھ انسان بین کمر و استخوانھای سینھ است، اشاره شده است 

آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

تداوم دارد ( حرکت حرف "ت" درآن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)دامِت ـ20

تداوم دارند(عبارت"مَّا َداُموْا ِفیَھا " یعنی تا وقتی در آن ھستند)دامواْـ21

نزدیک - در دسترسداٍن ـ22

نزدیک - در دسترسداِنيةً ـ23

از پیامبران الھي (پدر حضرت سلیمان(علي نبینا وعلیھم السالم))داوود ـ24

عادت - روشدأِْب ـ25

ادامھ در سیر(در جملھ َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأبًا :یعني پي درپي)-عادتدأَباً ـ26

پشت سردبر ـ27

پشت سرشدبره ـ28

آن را گسترد(ازکلمھ دحو  بھ معناي دحرجة یعني غلتاندن است)دحاها ـ29

طرد و راندن با  خواري وذلت- دفع کردن با خواري وذلتدحوراً ـ30

دوددخاٍن ـ31

داخل شددخلَ ـ32

وسیلھ داخل شدن (در عبارت "َدَخًلا َبْیَنُکْم "اشاره بھ این دارد کھ سوگند دروغ را وسیلھ ای برای نفوذ و داخل شدن در دخلًاـ33
مال دیگران جھت خیانت بھ آنان می کنند)

داخل شددِخلَت ـ34

داخل شددخلَت ـ35

داِفٍق ـ19
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داخل شدیددخلْتم ـ36

داخل آن شدیددخلْتموه ـ37

داخل شدند(عبارت"َفَدَخُلوْا َعَلْیِھ: پس بر او وارد شدند" یعنی: وارد مکانی شدند کھ حضرت یوسف در آنجا نشستھ بود)دخلُواْ ـ38

داخلش شدنددخلُوه ـ39

در آن داخل شددخلَهـ40

آموختن (دراست از نظر معنا اخص از تعّلم است، چون اگر چھ ھر دو بھ معناي آموختن است، ولي دراست غالبا در ِدراسِتِهم ـ41
جائي  بھ کار مي رود کھ انسان از روي کتاب درسي را بگیرد و بخواند تا بیاموزد)

درھمھا (درھم: پول خردي از جنس نقره بوده کھ در قدیم میان مردم رواج داشتھ)دراِهم ـ42

درجھ ھا - مرتبت ھادرجاٍت ـ43

درجھ و مرتبھ صعودي (درج بھ معني "پلھ "را در جائي  بھ کار مي برند کھ مسالھ باال رفتن و صعود را در نظر داشتھ درجةً ـ44
باشند)

درست ـ45

درس گرفتھ اي - آموختھ اي(دراست از نظر معنا اخص از تعّلم است، چون اگر چھ ھر دو بھ معناي آموختن است، ولي 
دراست غالبا در جائي  بھ کار مي رود کھ انسان از روي کتاب درسي را بگیرد و بخواند تا بیاموزد. در عبارت 

"َوَکَذاِلَک ُنَصرُِّف ٱْلَئاَیاِت َوِلَیُقوُلوْا َدَرْسَت " گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل برعكس ظاھرش معني مي شود و این قسم 
استعمال در جائي کھ حرف "أن" در کالم باشد، شایع است در این آیھ نیز کلمھ "ِلَیُقوُلوْا" مخفف "ِلأن یقولوا" می باشد و 
ھمین اتفاق افتاده است و مفھوم آیھ این است کھ اگر ما داستانھای کتابھای تورات و انجیل را بھ ھمان شکلی کھ در آنھا 

آمده بود در قرآن کریم برای تو ای پیامبر بازگو می کردیم تو را متھم می کردند کھ اینھا را علمای یھود بھ تو درس داده 
اند ولی قرآن بھ شکلی کاملتر و ھمھ جانبھ تر از تورات آن داستانھا را بازگو نمود و بھ این ترتیب این احتمال کھ علمای 

یھود آن را بھ پیامبر آموختھ اند را رد نمود)

آموختند(دراست از نظر معنا اخص از تعّلم است، چون اگر چھ ھر دو بھ معناي آموختن است، ولي دراست غالبا در درسواْ ـ46
جائي  بھ کار مي رود کھ انسان از روي کتاب درسي را بگیرد و بخواند تا بیاموزد)

درِک ـ47
درجھ و مرتبھ نزولي (بر وزن درج و بھ معناي آن است، چیزي کھ ھست درج بھ معني "پلھ "را در جائي  بھ کار 

مي برند کھ مسالھ باال رفتن و صعود را در نظر داشتھ باشند ولي درک در جائي  بھ کار مي رود کھ مسالھ پائین آمدن 
مورد نظر باشد و بھ ھمین جھت گفتھ مي شود : درجات بھشت و درکات آتش و ھمین درکات و سرازیري ھاي جھنم را 

براي اینکھ در ذھن شنونده تصویر کنند آن را ھاویة نامیدند کھ از ھوي یعني سقوط گرفتھ شده)
تبعھ و اثر ھر چیز- رسیدن و پیوستن چیزی بھ آنچھ در تعقیب آن بوده استدرکاً ـ48

پر نور("کوکب دري "بھ تعداد معدودي از ستاره ھاي آسمان مي گویند کھ درخشان تر از بقیھ ھستند)دري ـ49

دساهاـ50
آن را پایمال کرد- آن را لگد مال نمود- آن را آلوده کرد(از دّس بھ معني چیزي را پنھاني داخل در چیز دیگر کردن و 

مراد از این کلمھ در آیھ مورد بحث بھ قرینھ اینکھ در مقابل تزکیھ ذکر شده، این است کھ انسان نفس خود را بھ مقصدی 
غیر از جھتي کھ خداوند آن را برایش خلق کرده، سوق دھد و آن را بھ غیر آن تربیتي کھ مایھ کمال نفس است تربیت و 

نمو دھد)
میخ ھایي است کھ با آن تختھ ھاي کشتي را بھ یکدیگر مي کوبند (جمع دسار)دسٍر ـ51

واگذار - رھا كن - ترك كندع ـ52

پرت کردن و دفع کردني بھ شدت(ازکلمھ "دّع " بھ معناي دفع و پرت کردن بھ شدت است)دعاً ـ53
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دعا ـ54
خواند-طلب کرد(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي 

کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب 
لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا 
نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 

این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعاءـ55

خواندن، طلب کردن(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 
چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ 
باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و 
یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 

این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است. " 
َوَمَثُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َکَمَثِل ٱلَِّذي َیْنِعُق ِبَما َلا َیْسَمُع ِإلَّا ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي َفُھْم َلا َیْعِقُلوَن : و مثال کساني کھ كافر شدند 

مانند كسي است كھ بر سر آنچھ جز خواندن و صدا زدنی نمی شنود، براي رھائیش از خطر، فریاد مي زند(مثل گوسفند 
کھ از فریاد چوپان فقط رویش را بر می گرداند و معنیش را نمی فھمد). کر و الل و کور، پس آنان عقلشان را بھ کار 

نمي اندازند(صداي ھدایت کننده را مي شنوند ولي مفھومي از آن درک نمي کنند)")

دعاِءـ56

دعای من، خواندن من، طلب کردن من(در عبارت "َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء "در اصل دعائی بوده کھ مخفف شده است. دعاء و 
نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن 

دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي 
دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر 

این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با 
صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعاَءه ـ57

خواندنش - طلب کردنش (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را 
با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، 

ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

دعاؤکُم ـ58

دعاي شما-خواندن شما -طلب کردن شما (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت 
شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي 

اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي 
کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند 

صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر 
دو جورش دعوت است)

دعاِئک ـ59

خواندن تو -طلب کردن ازتو(عبارت "َوَلْم َأُکن ِبُدَعاِئَک َربِّ َشِقّیًا " بھ این معني است کھ : پروردگارا ! من ھمواره بھ 
سبب دعاي خود قرین سعادت بوده ام و ھر وقت تو را مي خواندم اجابتم مي فرمودي، بدون اینکھ مرا شقي و محروم 

سازي. دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن 
شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)
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دعاِئِهم ـ60

خواندن آنھا -طلب کردن ازآنھا (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است 
بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را 
با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، 

ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

دعاِئيـ61

خواندن من - طلب کردن من (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را 
با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، 

ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

دعاکُم ـ62

شمارا  خواند - شما را دعوت کرد (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

دعاِنـ63

مرا خواند ( بعد از "اذا" : مرا می خواند) (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت 
شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي 

اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي 
کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند 

صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر 
دو جورش دعوت است)

دعانا ـ64

مارا خواند - از ما طلب کرد (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را 
با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، 

ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

دعاه ـ65

اورا بخواند - از او طلب کند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را 
با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، 

ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

دعواْ ـ66

ادعا کردند-خواندند- درخواست کردند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

خواندند - درخواست کردند(درجملھ "َدَعُوْا ٱللََّھ " چون دو ساکن بھ ھم رسیده اند واو ضمھ گرفتھ است)دعواْ ـ67

خوانده شدند - دعوت شدنددعواْ ـ68
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آن دو خواندند -آن دو درخواست کردند(درجملھ "َفَلمَّا َأْثَقَلت دََّعَوا ٱللََّھ " چون دو ساکن بھ ھم رسیده اند واو فتحھ  گرفتھ دعوا ـ69
است و دال نیز بھ دلیل نزدیکي تلفظش بھ "ت " در آن ادغام گردیده است)

شکل خواندنشان - نوع طلب کردنشاندعواهم ـ70

دعوت ـ71
خواندم - دعوت کردم(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 

چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ 
باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و 
یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 

این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعوةٌ ـ72

خواندن - دعوت - نوع خاصی خواندن و توجھ دادن و فراخواندن(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن 
توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر 

از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ 
مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ 

طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و 
آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعوتک ـ73
دعوت تو - خواندن تو(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 

چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ 
باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و 
یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 

این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعوتکُم ـ74

شما را خواندم -شما را دعوت کردم (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

دعوتکُما ـ75
خواستھ شما (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 

آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دعوتموهمـ76

آنان را بخواني (حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما یکي از مواردي کھ معني آن 
متفاوت است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي شود(تسویھ):َأَدَعْوُتُموُھْم َأْم َأنُتْم 

َصاِمُتوَن(اعراف193):براي شما یكسان است كھ آنان را بخوانید یا خاموش باشید.دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي 
معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ 
معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت 

کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 
مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را 

بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



دعوتهم ـ77

آنان را خواندم -آنان را دعوت کردم (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده 
است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ 

نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 

بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو 
جورش دعوت است)

دعوهم ـ78

آنان را خواندند - از آنان طلب کردند(در جملھ "َفَدَعْوُھْم َفَلْم َیْسَتِجیُبوْا َلُھْم "معني مضارع مي دھد چون بھ یک امر حتمي 
اشاره مي کند.دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 
آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 

صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 
دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 

را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دِعيـ79
خوانده شد - دعوت شد (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي 
چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ 
باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و 
یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 

این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

دِعيتم ـ80
دعوت شدید (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ 

آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ 

دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

گرما (گرمائي کھ بوسیلھ پوشیدن پوست و پشم و کرک حیوانات حاصل مي شود  و یا مراد از آن، خود آن چیزیست کھ ِدفٌء ـ81
بدن را گرم مي کند)

دفع کردن - رد کردندفْع ـ82

رد کردید - دفع کردید(در جملھ"َدَفْعُتْم ِإَلْیِھْم َأْمَواَلُھْم "یعني اموالشان را بھ آنھا برگرداندید)دفَعتم ـ83

دکّاً ـ84
با کوبیدني سخت بھ حالتی دفن شده(از کلمھ دّک بھ معني کوبیدن سخت و ھمچنین دفن در عبارت"َفَلمَّا َتَجلَّىٰ َربُُّھ ِلْلَجَبِل 

َجَعَلُھ َدّکًا " منظور این است کھ از عظمت آن جلوه الھی کوه متالشی و بھ صورت شن و ماسھ در آمد و در نتیجھ بھ 
زمینی صاف تبدیل گشت)

بھ شدت کوبیده شده (کلمھ دکاء از دک بھ معناي شدت کوبیدن است . و در اینجا مصدر و بھ معناي اسم مفعول است)دکَّاَءـ85

کوبیدني سخت (از کلمھ دّک بھ معني کوبیدن سخت و ھمچنین دفن)دکَّةًـ86

سخت کوبیده شد(از کلمھ دّک بھ معني کوبیدن سخت و ھمچنین دفن)دکَِّت ـ87

آن دو کوبیده شدند(از کلمھ دّک بھ معني کوبیدن سخت و ھمچنین دفن)دکَّتا ـ88

آن دو را سقوط داد (ازتدلیة بھ معناي نزدیک کردن و رساندن است، ھمچنانکھ تدلي بھ معناي نزدیکي و رھایي از قیود دلَّاهما ـ89
است و گویا این معنا استعاره از دلوت الدلو انداختم دلو را بوده باشد)
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دلُوِکـ90
ظھر - غروب (در مجمع البیان گفتھ "دلوک" بھ معناي زوال آفتاب و رسیدن بھ حد ظھر است . مبرد گفتھ : دلوک شمس 

بھ معناي اول ظھر تا غروب است، بعضي دیگر گفتھ اند : دلوک شمس بھ معناي غروب آفتاب است و اصل کلمھ از 
دلک است کھ بھ معناي مالیدن است و اگر ظھر را دلوک گفتھ اند بدین جھت است کھ از شدت روشنائي ھر کس بھ آن 
نگاه کند چشم خود را مي مالد و اگر غروب آفتاب را دلوک شمس خوانده اند باز براي این است کھ بیننده چشم خود را 

مي مالد تا درست درک کند)
دلوش (نوعي سطل کھ با آن از چاه آب مي کشند)دلْوه ـ91

دلیل - نشانھدِليلًاـ92

خوندم ـ93

خونھاِدماَءـ94

خونھاي شماِدماَءکُم ـ95

خونھایشِدماؤها ـ96

دوام داشتم (جملھ "مَّا ُدْمُت ِفیِھْم " : تا در میان آنھا بودم)دمت ـ97

ادامھ دادي (جملھ "ِإلَّا َما ُدْمَت َعَلْیِھ َقاِئمًا " :مگر اینکھ باالي سرشان بایستي)دمت ـ98

ادامھ دادید (جملھ "َما ُدْمُتْم ُحُرمًا" : تا زمانی کھ محرم ھستید)دمتمـ99

فرو ریخت (از دمدمھ بھ معني خراب کردن بنا بر روي کسي است. عبارت "َفَدْمَدَم َعَلْیِھْم " یعنی: پس خانھ ھایشان را دمدم ـ100
بر سرشان خراب کرد)

ھالک کرد(اعم از انسان،جنبندگان و اموال)دمر ـ101

ھالک کردیم (اعم از انسان،جنبندگان و اموال، دمار: عذاب و ھالکت)دمرنا ـ102

آن را ھالک کردیم(اھالي آن آبادي را ھالک کردیم)دمرناها ـ103

آنان را ھالک کردیمدمرناهم ـ104

اشکدمِع ـ105

نزدیک شددنا ـ106

دنیا - نزدیکتر(صفت تفضیلي از "ُدُنو"در اصل بھ معني نزدیکترومؤنث أدني است.در عبارت "ِإْذ َأنُتم ِبـٱْلُعْدَوِة ٱلدُّْنَیا" در دنيا ـ107
معني نزدیکتر آمده است)

 پیش آمدھا( جمع دائره، بیشتر در حوادث سوء  بھ کار مي رود)دواِئر ـ108

جنبندگان (جمع دابة بھ معني ھر جنبنده و جانداري است کھ روي زمین کوچکترین حرکت و جنبشي دارد و شامل تمامي دواب ـ109
حیوانات مي شود)

چیزي را گویند کھ در بین مردم متداول است و دست بھ دست مي گردد .دولَةً ـ110
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دوِنـ111

غیِر-پایینتر-زیر(دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است 
گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من 

دون المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن 
ھست و معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت 

آنان نسبت بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . 
پس اینکھ عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و 

َھین من دون اهللا" و "یغفر  لیکن کلمھ مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ما دون ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دوِنکـ112

غیر تو (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دوِنکُمـ113

غیر شما (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دوننا ـ114

غیر ما (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دونِني ـ115

غیر من (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)
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دوِنِه ـ116

غیر او (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دونه ـ117

غیر او (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دوِنها ـ118

غیر آن - زیر آن (در جملھ "لَّْم َنْجَعل لَُّھم مِّن ُدوِنَھا ِسْترًا ")(دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري 
پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو 

و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ 
بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ 
را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و 
مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در 

درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن 
َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و  کریم آمده : "إَلٰ

ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دونهم ـ119

غیرآنھا (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

دوِنِهما ـ120

غیرآن دو (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)
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دوِني ـ121

غیر من (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ 
مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون 
المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و 
معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت 

بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ 
عرب مي گوید : دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ 

َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  مورد بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ
ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

لبریز- ماالمال - پر- لبالبِدهاقاًـ122

پوست قرمزِدهانـ123

در اصل بھ معناي طول مدت عالم از اول پیدایش تا آخر انقراض آن بوده و در آیھ شریفھ "ھل اتي علي االنسان حین من دهِر ـ124
الدھر" بھ ھمین معنا است، ولي بعد از آن ھر مدت طوالني را ھم دھر گفتھ اند .

روغن (عبارت "تنبت بالدھن" یعني میوه اي مي دھد کھ در آن روغن ھست کھ منظور میوه ی زیتون است)دهِنـ125

دیار - محل منزل گرفتنِدياِرـ126

کسي است کھ براي منزل گرفتن پیاده شده باشددياراً ـ127

دیارتان - محل منزل گرفتنتانِدياِرکُم ـ128

دیارما - محل منزل گرفتنمانِدياِرناـ129

خانھ ھایشان- دیارشان - محلھای منزل گرفتنشان(جمع "دار")ِدياِرِهم ـ130

ِديةٌ ـ131
خونبھا (از کلمھ وادي بھ معناي دامنھ کوھھاي بزرگ است، البتھ دامنھ ھاي پایین کھ ھمھ آبھاي کوه در مواقع بارندگي 

در آن جمع مي شود، اگر خونبھا را ھم از این ماده گرفتھ و دیھ نامیده اند، براي ھمین است کھ دیھ نیز مال زیادي است کھ 
جمع آوري شده و در عوض کشتھ شده مي پردازند)

پاداش - بھ معناي مطلق جزا است، چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ در مورد كار شر (وعید) -مجموع یا قسمتي ِدين ـ132
ازاحکامي کھ خداوند بر انبیاي خودش نازل کرده (در جملھ "َأَلا ِللَِّھ ٱلدِّیُن ٱْلَخاِلُص " منظور عبادت است)

ِديِنـ133
دین من (مخفف "ِدیِني" در آیھ "َلُکْم ِدیُنُکْم َوِلَي ِدیِن". کلمھ دین بر مجموع یا قسمتي از احکامي کھ خداوند بر انبیاي 

خودش نازل کرده اطالق مي گردد و این كلمھ در اصل معني پاداش و جزا مي دھد چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ 
در مورد كار شر (وعید))

ِدین - وامديِن ـ134

پولي از جنس طال بوده کھ در قدیم میان مردم رواج داشتھِديناٍر ـ135

دین شما (کلمھ دین بر مجموع یا قسمتي از احکامي کھ خداوند بر انبیاي خودش نازل کرده اطالق مي گردد و این كلمھ ِدينکُم ـ136
در اصل معني پاداش و جزا مي دھد چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ در مورد كار شر (وعید))

دین او (کلمھ دین بر مجموع یا قسمتي از احکامي کھ خداوند بر انبیاي خودش نازل کرده اطالق مي گردد و این كلمھ در ِديِنِهـ137
اصل معني پاداش و جزا مي دھد چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ در مورد كار شر (وعید))

دینشان - جزایشان (عبارت "َیْوَمِئٍذ ُیَوفِّیِھُم ٱللَُّھ ِدیَنُھُم ٱْلَحقَّ " یعني : در آن روز خدا جزایي كھ بھ حق است بھ طور كامل ِدينهمـ138
بھ آنان مي دھد)

دینم (کلمھ دین بر مجموع یا قسمتي از احکامي کھ خداوند بر انبیاي خودش نازل کرده اطالق مي گردد و این كلمھ در ِديِني ـ139
اصل معني پاداش و جزا مي دھد چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ در مورد كار شر (وعید))
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ترجمھکلمهفهرست

ذَاِلک ـ1
با تو ھستم آن- تو شاھد باش آن (برای اشاره بھ دور چھ از لحاظ مکانی چھ از لحاظ بزرگی و دست نیافتنی بودن قدر 
و منزلت مثل آیھ "َذاِلَک ٱْلِکَتاُب َلا َرْیَب ِفیِھ ُھًدى لِّْلُمتَِّقیَن " کھ استفاده از ضمیر "َذاِلَک" برای قرآن کریم بھ دلیل دور 
بودن مکانیش نیست کھ  بلکھ بھ دلیل بلندی قدر و منزلت عظیم آن است. پسوند "َک "براي جلب توجھ شنونده بھ کار 

رفتھ است)

با شما ھستم آن - شما شاھد باشید آن (پسوند "ُکْم "براي جلب توجھ شنوندگان بھ کار رفتھ است. حرکت آخرش بھ دلیل ذَاِلکُمـ2
تقارن با حرف سامن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

با شما دو نفرھستم آن - شما دو نفر شاھد باشید آن (پسوند "ُکْم " براي جلب توجھ شنوندگان بھ کار رفتھ است)ذَاِلکماـ3

با شما زنان ھستم آن - شما زنان شاھد باشید آن (پسوند "ُکنَّ "براي جلب توجھ شنوندگان بھ کار رفتھ است)ذَاِلکُن ـ4

گرگِذئْب ـ5

ذَاـ6
صاحب - داراي (حالت منصوب آن "ذا" حالت مجرورش "ذي" و حالت مرفوعش "ذو"  و مؤنثش "ذات" مي باشد 
ھمچنین گاھی این پیشوندھا معنی "جای" نیز می دھند مثل "والسماء ذات الرجع: سوگند بھ آسمان کھ جای بازگشت 

است" )
لقب یكي از اولیاء الھي علیھم السالم (در روایتي از امام صادق علیھ السالم درمورد ذي القرنین علیھ السالم آمده است 

کھ کارھائي مي کرد کھ از بشر عادي ساختھ نیست و  شخصي از حضرت علي (علیھ السالم) پرسید : آیا ذو القرنین 
پیغمبر بود ؟ در پاسخ فرمود : نھ، ولي بنده اي بود کھ خدا را دوست مي داشت و خداي تعالي ھم او را دوست مي داشت 

؟ براي خدا خیرخواھي مي کرد، خدا ھم خیر او را مي خواست ولی در روایتی از امام باقر علیھ السالم از وی بھ 
عنوان یکی از چھار پیامبری کھ صاحب پادشاھی بودند، یاد شده کھ حکومتش از شرق تا غرب عالم را فرا گرفتھ بود 

کھ این روایت با ویژگیھایی کھ در قرآن از او نقل شده سازگارتر است

بھ سندي كھ استاد ابوالكالم آزاد آورده  وعالمھ طباطبایي نیز آن را تأیید نموده و در المیزان نیز نقل كرده 
است(ترجمھ المیزان ترجمھ ی استادسید محمد باقر شریف موسوي ھمدانی جلد 13صفحات 537 الی 541)، بھ 

احتمال قوي ذي القرنین ھمان كورش ھخامنشي است .معني این لقب صاحب د وشاخ است . مجسمھ اي كھ از كورش 
در مشھد مرغاب در جنوب ایران كشف شده است، نشان مي دھد بركالھخود وي دو شاخ قرار داشتھ از طرفي 

حضرت دانیال نبي علي نبینا و علیھ السالم درخواب،كوروش را بھ صورت قوچي با دوشاخ كھ با آنھا  بھ مغرب و 
شمال و جنوب حملھ مي كند و كسي یاراي مقاومت در برابر او را نداشتھ است، مي بیند كھ ھمین خواب باعث شده بھ 

وي لقب ذي القرنین بدھند.انکار کنندگان این نظر ھیچ جایگزین مناسبتری برای ""ِذي ٱْلَقْرَنْین" ندارند مثًال از 
"اسکندر" نام می برند کھ تاریخ گواه است کھ جز کشورگشایی ھدفی نداشتھ و منشأ اصالح چندانی نبوده است از 

طرفی غیر ممکن است شخصی با این تأثیرات از شرق تا بھ غرب عالم ردپایی در تاریخ مکتوب جھان نداشتھ باشد

لقب این شخصیت بزرگ کھ "ِذي ٱْلَقْرَنْین" می باشد، سھ بار در قرآن کریم آمده است و 16 آیھ (سوره مبارکھ کھف 
آیات شریفھ 83الی 98) در شرح احوال ایشان است. در مجموع این شانزده آیھ ویژگیھای ذیل برای کورش نقل شده 
است:1- لیاقت این را داشتھ کھ در قرآن کریم از او یاد شود و خداوند بھ پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ امر می کند 

کھ مردم را از احوال او با خبر سازد2-شخصی عالم بوده کھ توانایی استفاده از اسباب مختلف برای رسیدن بھ اھداف 
خیرش را داشتھ است3-پروردگار با او سخن می گفتھ است4-از شرق تا بھ غرب عالم را تحت تأثیر خود قرار داده 

است5-رأی و نظرش کامًال مطابق با خواست پروردگار بوده و بھ ھمین دلیل پروردگار تعالی در مورد پاداش دادن و 
مجازات مردم اختیار تام بھ او داده است6-ھم دنیای مردم را آباد می کرده و ھم آخرتشان را7-سدی کھ برای امنیت 

مردم بنا کرده دارای چنان ویژگیھای منحصر بھ فردی بوده کھ در قرآن کریم جزئیات آن نیز آمده است8-با بسیج 
توانایی ھای یک اجتماع مشکالت آن جامعھ را رفع می نموده9-علم و قدرتش را رحمت پروردگار بھ خود می دانستھ 

و دچار غرور و تکبر نبوده است)

ذَا ٱلْقَرنيِن ـ7

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ذَا ٱلِْکفِْل ـ8
نام یکي از پیامبران الھي علیھم السالم (در روایتي از امام جواد آمده است :خداي عز و جل صد و بیست و چھار 

ھزار پیغمبر فرستاد کھ سیصد و سیزده نفر آنان مرسل بودند(بقیھ دین وشریعت دیگر پیامبران را تبلیغ مي کردند) و 
ذو الکفل یکي از آن مرسلین است کھ بعد از سلیمان بن داوود مي زیست و در میان مردم مانند داوود (علیھ السالم) 

قضاوت مي کرد و جز براي خداي عز و جل خشم نکرد و نام شریفش عویدیا بود و او ھمان است کھ خداي عز و جل 
در کتاب عزیزش نامش را برده و فرموده : و اذکر في الکتاب اسمعیل و الیسع و ذا الکفل کل من االخیار)

ذَا ٱلنوِن ـ9

لقب حضرت یونس علي نبینا و علیھ السالم (کلمھ نون بھ معناي ماھي است و ذا النون یعني صاحب ماھي، یونس 
پیغمبر فرزند متي علي نبینا و علیھما السالم است کھ صاحب داستان ماھي است و از طرف پروردگار مبعوث بر اھل 

نینوا شد و ایشان را دعوت کرد ولي ایمان نیاوردند پس نفرینشان کرد و از خدا خواست تا عذابشان کند ھمین کھ 
نشانھ ھاي عذاب نمودار شد توبھ کردند و ایمان آوردند . پس خدا عذاب را از ایشان برداشت و یونس علي نبینا و علیھ 
السالم از اینکھ بھ این آساني خداي تعالي از گناھان قومش گذشت، ناراحت شد وقومش را ترک کرد و با کشتي از آن 

دیار رفت سپس خداوند صحنھ اي بھ وجود آورد کھ در نتیجھ یونس بھ شکم یک ماھي بزرگ فرو رفت و در آنجا 
َھ ِإلَّا َأنَت ُسْبَحاَنَک ِإنِّي ُکنُت ِمَن ٱلظَّاِلِمیَن " خداي تعالي او را از شکم ماھي نجات داد  زنداني شد تا اینکھ با گفتن "لَّا ِإَلـٰ

و دو باره بھ سوي قومش فرستاد)
خاک نشین - فقیر (َمْتَرَبٍة :خاک)ذَا متربٍةـ10

چشندهذَاِئقَةُ ـ11

چشنده ھا (اصلش"َذاِئُقوَن "بوده کھ در جملھ "ِإنَُّکْم َلَذاِئُقوْا ٱْلَعَذاِب ٱْلَأِلیِم " چون مضاف واقع شده نون آن حذف شده ذَاِئقُواْ ـ12
است)

چشنده ھاذَاِئقُونَـ13

ذَاتـ14

صاحب - داراي - اصل - درون - ذات -جای -محِل(کلمھ ذات در اصل مؤنث ذا بھ معناي صاحب و از الفاظي است 
کھ ھمیشھ باید اضافھ شود ، چیزي کھ ھست بسیار استعمال شده است در نفس ھر چیز یعني در آن چیزي کھ حقیقت 

ھر شي ء با آن محفوظ است ، مثال وقتي مي گویند : ذات انسان معنایش آن چیزي است کھ انسان بھ وسیلھ آن انسان 
است. در عبارت"َوَأْصِلُحوْا َذاَت َبْیِنُکْم: اصالح کنید صاحب بینتان را" گویی دشمنی و خصومت صاحب و مالک 

رابطھ بین شما شده است پس منظور از جملھ و اصلحوا ذات بینکم این است کھ آن حالت بد و فساد و آن تیرگي رابطھ 
ببینتان را اصالح کنید. ھمچنین گاھی این پیشوندھا معنی "جای" نیز می دھند مثل "والسماء ذات الرجع: سوگند بھ 

آسمان کھ جای بازگشت است")
پراکنده کنندگانذَاِرياِت ـ15

آن دو چشیدندذَاقَا ـ16

چشیدذَاقَت ـ17

چشیدندذَاقُواْ ـ18

ذَاِکراِت ـ19
زنان ذکر گو - زنان یاد کننده ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذَاِکِرين ـ20
یاد کننده ھا - پذیرندگان تذکر( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

با تو ھستم این دو (پسوند "َک" براي جلب توجھ شنونده بھ کار رفتھ است و ذان تثنیھ "ذا" ست کھ اسم اشاره بھ معني ذَاِنک ـ21
این مي باشد)

روندهذَاِهبـ22

مگسذُباب ـ23
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سربریدن (امام رضا(علیھ السالم)فرمودند:ھنگامى كھ حق تعالى بھ ازاى ذبح اسماعیل قوچى را فرستاد تا بھ جاى او 
ذبح شود، حضرت ابراھیم(علیھ السالم) آرزو كرد؛ كاش مى شد فرزندش را بھ دست خود ذبح كند و مأمور بھ ذبح 

گوسفند نمى شد تا درد و مصیبت پدرى را كھ عزیزترین فرزندش را بھ دست خود در راه خدا ذبح كرده، بچشد و از 
این طریق باالترین درجات اھل ثواب در مصیبت ھا را بھ دست آورد. در این بین خطاب وحى از پروردگار جلیل بھ 
ابراھیم خلیل رسید كھ محبوب ترین مخلوقات من نزد تو كیست؟ابراھیم(علیھ السالم) عرض کرد : ھیچ مخلوقى پیش 
من محبوب تر از حبیب تو محمد(صلي اهللا علیھ و آلھ) نیست. پس وحى آمد كھ آیا او را بیشتر دوست دارى یا خودت 
را؟ ابراھیم(علیھ السالم) گفت: او نزد من از خودم محبوب تر است. خداوند متعال فرمود: فرزند او را بیشتر دوست 
دارى یا فرزند خود را؟ ابراھیم(علیھ السالم) عرض كرد: فرزند او را بیشتر دوست دارم.پس حق تعالى فرمود: آیا 

ذبح فرزند او (امام حسین علیھ السالم) بھ دست دشمنان از روى ستم، بیشتر دل تو را مى سوزاند یا ذبح فرزند خودت 
بھ دست خودت در اطاعت من؟

عرض كرد: پروردگارا ! ذبح او بھ دست دشمنان بیشتر دلم را مى سوزاند. در این ھنگام خداوند خطاب كرد؛ اى 
ابراھیم! پس بھ یقین جمعى كھ خود را از امت محمد(صلي اهللا علیھ و آلھ) مى شمارند، فرزند او حسین(علیھ السالم) 
را از روى ظلم و ستم و با عداوت و دشمنى، ذبح خواھند كرد ھمان گونھ كھ گوسفند را ذبح مى كنند و بھ این سبب 

مستوجب خشم و عذاب من مى گردند.
ابراھیم(علیھ السالم) از شنیدن این خبر جانكاه، نالھ و فریاد بر آورد و قلب و جان او بھ درد آمد و بسیار گریھ نمود و 

دست از گریھ بر نمى داشت تا این كھ وحى از جانب پروردگار جلیل رسید: « اى ابراھیم! گریھ تو بر فرزندت 
اسماعیل اگر او را بھ دست خود ذبح مى كردى، فدا كردم بھ گریھ اى كھ تو بر حسین(علیھ السالم) و شھادتش كردى 

و بدین سبب باالترین درجات اھل ثواب در مصیبت ھا را بھ تو دادم. در پایان امام رضا(علیھ السالم) فرمود: این است 
مفھوم قول خداوند عز وجل؛ «َو َفَدیناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم».(عیون اخبار الرضا (علیھ السالم))

سربریده شده - ذبح شدهذُِبح ـ25

آن را ذبح کردندذَبحوها ـ26

رھا کن - واگذار (در عبارت "َذِر ٱلَِّذیَن " بھ دلیل پشت سرھم قرار گرفتن ساکن وتشدید بھ حرف "ر" کسره داده اند)ذَِر ـ27

دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج است کھ در قدیم آن را مقیاس طول مي گرفتند(ھر ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر ِذراعاًـ28
است)

دو دستش (ذراع:دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج است کھ در قدیم آن را مقیاس طول مي گرفتند.ھر ذرع پنجاه تا ِذراعيِه ـ29
ھفتاد سانتیمتر است. در اصل "ِذَراَعْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)

خلق کرد و ظاھر نمود(ازکلمھ ذرء بھ معناي ایجاد بھ شیوه اختراع است و گویا معناي اصلیش ظھور بوده)ذَرأَ ـ30

شما را خلق کرد(ازکلمھ ذرء بھ معناي ایجاد بھ شیوه اختراع است و گویا معناي اصلیش ظھور بوده)ذَرأَکُم ـ31

آفریدیم (ازکلمھ ذرء بھ معناي ایجاد بھ شیوه اختراع است و گویا معناي اصلیش ظھور بوده)ذَرأْناـ32

چیز بسیار ریز- دانھ ھاي ریز غبار، کھ در شعاع آفتاب دیده مي شود -مورچھ ھاي ریزذَرٍة ـ33

ذَرعاً ـ34

ذرع مقیاس طولي است بھ اندازه دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج کھ بھ وسیلھ اندازه گیري آن نیز اطالق مي 
گردد ھر ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر است (عبارت "َضاَق ِبِھْم َذْرعًا: در مورد آنان از جھت اندازه در تنگنا قرار 

گرفت"تعبیري است کنایھ  اي و معنایش این است کھ راه چاره آن امر بھ رویش بستھ شد و یا راھي براي خالصي از 
فالن امر نیافت و وجھ این کنایھ این است کھ چنین کسي مانند خیاطي مي  ماند کھ بھ ھر متري و ذرعي کھ پارچھ را 

متر مي کند پارچھ ای کھ برای دوخت لباس بھ او داده اند، کم می آید و بھ ھیچ طریقی نمی تواند از آن پارچھ لباس 
سفارش شده را بدوزد)

اندازه اش(ذرع مقیاس طولي است بھ اندازه دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج کھ بھ وسیلھ اندازه گیري آن نیز ذَرعهاـ35
اطالق مي گردد ھر ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر است)

ما را رھا کنذَرنا ـ36

مرا رھا کنذَرِني ـ37

ِذبٍح ـ24
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پراکنده کردني نگفتنی وصف نشدنی (وقتی مفعول مطلق باشد)ذَرواً ـ38

رھا کنیدذَرواْ ـ39

ما را رھا کنیدذَرونا ـ40

مرا رھا کنیدذَروِني ـ41

آن را رھا کنیدذَروهـ42

آن (مؤنث) را رھا کنیدذَروها ـ43

رھایشان کنذَرهم ـ44

نسلھا یمان (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ذُرياِتنا ـ45
ھر دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

نسلشان (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ذُرياِتِهم ـ46
ھر دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

ذُريِة ـ47

نسل (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ھر 
دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است. در عبارت 
" َفَما َءاَمَن ِلُموَسىٰ ِإلَّا ُذرِّیٌَّة مِّن َقْوِمِھ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِھْم َأن َیْفِتَنُھْم:پس بھ موسی ایمان نیاوردند مگر نسلی 

از قومش بر پایھ ترسی از فرعون و اشراف و بزرگانشان(کسانی کھ در حکومت او رتبھ و مقامی داشتند) کھ آنان را 
شکنجھ و عذاب دھند" با توجھ بھ معنی کلمھ ذریة مقصود از بھ کار گیری آن در این آیھ نشان دادن ضعف و آسیب 
پذیری گروھی کھ بھ موسی ایمان آوردند، بوده است و می خواھد بگوید اقشار آسیب پذیر جامعھ کھ مدام از سوی 
اشراف مورد تھدید بودند بھ موسی علی نبینا و علیھ السالم ایمان آورده و در واقع بھ او و پروردگارش پناه آورده 

بودند)

نسلمان (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ھر ذُريِتناـ48
دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

نسلش (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ھر ذُريِتِه ـ49
دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

ذُريتهاـ50
نسل آن زن (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و 

بزرگساالن ھر دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر 
است)

نسلشان (ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ذُريتهم ـ51
ھر دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

نسل آن دو(ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ذُريِتِهما ـ52
ھر دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

نسل من(ذریة در اصل بھ معناي فرزندان خردسال است، ولي در استعمالھاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن ھر ذُريِتي ـ53
دو استعمال مي شود، ھم در یک نفر بھ کار مي رود و ھم در چند نفر، ولي اصلش بھ معناي چند نفر است)

بچشذُق ـ54
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یاد - یاد کردن - یاد آوری - ذکر- ھوشیاري-قرآن کریم-تورات(اینکھ پروردگار منعال، قرآن را "ذکر: یاد آوری" 
نامیده است از این جھت است کھ این کتاب آنچھ پروردگار در فطرت ھر انسانی قرار داده تا از زشتیھا دوری کند و 

بھ خوبیھا رو بیاورد، را بھ انسان یاد آوری می کند مثًال کودکی خردسال بھ واسطھ فطرت و ذات پاکی کھ پروردگار 
برای او قرار داده، از دروغ بدش می آید و برای ھمین اگر بھ او دروغ بگویید، چھره در ھم می کشد، ولی با گذشت 

زمان ممکن است از این فطرت پاک فاصلھ بگیرد و آیات روحبخش قرآن کریم، فطرت و ذات پاکش را بھ او یادآوری 
می کند ضمن اینکھ جزئیاتی را کھ بر اساس فطرتش از درک آن عاجز بود را نیز در ھر موضوع برایش روشن می 
سازد. تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین 

ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز 
ھمین است.

در آیھ"َوَلَقْد َکَتْبَنا ِفي ٱلزَُّبوِر ِمن َبْعِد ٱلذِّْکِر َأنَّ ٱْلَأْرَض َیِرُثَھا ِعَباِدَي ٱلصَّاِلُحوَن " بستھ بھ اینکھ "ذکر" را قرآن بگیریم یا 
تورات دو معنی می دھد کھ ھر دو نیز صحیحند. معنی اول: "بعد از قرآن(کھ رتبھ اش باالتر است) در زبور(کتاب 
حضرت داوود علي نبینا و علیھ السالم) نیز تسلط نھایي صالحان بر زمین را نوشتیم" و معنی دوم: " پس از تورات 

در زبور ھم نوشتیم...")

ذَکِّرـ56
تذّکر بده، یادآوری کن ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 

نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن 
بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذُکِّرـ57
یاد آوری شد-تذّکر داده شد - پند داده شد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را 
مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذُِکر ـ58
یاد شد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 
بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 

واقعیت نیز ھمین است)

ذَکَر ـ59
یاد کرد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 
بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 

واقعیت نیز ھمین است)
مرد - پسر- جنس نرذَکٍَر ـ60

مردان - پسران (جمع ذکر)ذُکْرانَـ61

ِذکْراهاـ62
یادش - یادآوریش ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ 
است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 

واقعیت نیز ھمین است)

ِذکْراهمـ63
یادشان - یادآوریشان ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن 

بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذَکَرتـ64
یاد کردي ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ذُکِّرتمـ65
تذکر داده شدید - یادآوري شدید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ِذکْرکـ66
یاد تو ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ِذکِْرکُم ـ67
یاد کردن شما - یاد شما - ذکر شما ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ِذکْرـ55
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ِذکِْرنا ـ68
یاد ما ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ذُکِّرواْ ـ69
تذکر داده شدند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ 

است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ذَکَرواْ ـ70
یاد کردند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 

بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 
واقعیت نیز ھمین است)

ذُکِّرواْ ِبِه ـ71
بھ آن تذکر داده شدند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن 

بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذَکَرهـ72
آن را یاد کرد (در جملھ "َفَمن َشاَء َذَکَرُه "یعني ھر کس خواست مي تواند بھ یاد قرآن و یا معارفي کھ قرآن تذکر مي 

دھد و یادآوري مي کند بیافتد و از آن پند گیرد منظور از یادآوري این است کھ قرآن آنچھ را کھ در فطرت ھر 
شخصي خدا قرار داده را بھ او یادآوري مي کند. تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا 

منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ِذکِْرِهم ـ73
ذکرشان - وسیلھ یادآوري و تذکرشان ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن 

از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ذَکِّرهم ـ74
بھ آنان تذکر ده - بھ آنان یاد آوري کن ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن 

از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ِذکِْريـ75
یاد من ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است 
بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ 

واقعیت نیز ھمین است)

ِذکْرٰىـ76
تذکر دادن-یادآوری-برای یادآوری (بھ معناي کثرت ذکر است یا مبالغھ در ذکر است و ذکر یعني یاد کردن. تذكر در 

اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار 
یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

دو َنرذَکَريِن ـ77

مردان - پسران (جمع ذکر)ذُکُورـ78

مردان و پسران ماذُکُوِرنا ـ79

ذَکَّيتمـ80
تذکیھ کردید - ذبح کردید (وتذکیھ عبارت است از بریدن چھار لولھ گردن، دو تا رگ خون، کھ در دو طرف گردن 

است و یکي لولھ غذا و چھارمي لولھ ھوا، بھ شرطي کھ حیوان نیمھ جاني داشتھ باشد، دلیل داشتن نیمھ جان این است 
کھ وقتي چھار رگ او را مي زنند حرکتي بکند، یا دم خود را تکان دھد و یا صداي خر خر از گلو در آورد)
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ذُلِّـ81

ذلیلي - کوچکي -ناتواني (در عبارت "ٱْخِفْض َلُھَما َجَناَح ٱلذُّلِّ "کنایھ اي است برگرفتھ ازحالتي کھ جوجھ براي طلب 
غذا از پدرومادرش بھ بالھاي خود مي دھد یا وقتي مرغ مي خواھد جوجھ ھایش را در آغوش بگیرد و پر و بال خود را 

باز مي کند و بر سر جوجھ ھا مي گستراند و خود را تسلیم آنھا مي کند بدین جھت تواضع را خفض جناح نامیده اند و 
منظور این است کھ در برابر پدر ومادرت این چنین متواضع و نرمخو باش .ھمچنین در عبارت "َلْم َیُکن لَُّھ َوِليٌّ مَِّن 

ٱلذُّلَّ "منظور این است کھ خداي تعالي ناتواني و کوچکي ندارد تا براي رفع آن محتاج بھ یار و یاوري باشد.کلمھ ذلت 
است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ 
فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة 

علي المؤمنین)

ِذلَّةٌـ82
ذلت -خواري - کوچکي - ناتواني(کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي 

بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : 
و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

ذُلُلًا ـ83
ھموار - رام (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال 
چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح 

الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

ذُلِّلَت ـ84

تحت فرمان است - مسّخر شده (در عبارت "ُذلَِّلْت ُقُطوُفَھا َتْذِلیالًَ "بھ این معناست کھ خداي تعالي میوه ھاي بھشتي را 
براي ایشان مسخر کرده و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده، بھ ھر نحو کھ بخواھند بدون ھیچ مانع و زحمتي بچینند. 

در روایت است کھ تامؤمن اراده خوردن میوه بھشتی را می کند درخت بھشتی خود، میوه اش را در دھان مؤمن می 
گذارد .کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ 

دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل 
و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

ذَلَّلْناهاـ85
آن را رام کردیم (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، 
حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما 

جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

ذَلُولٌ ـ86
رام و راھوار(اگر صفت مرکب باشد َمرکبي مقصود است کھ بھ آساني مي توان سوارش شد و اضطراب و چموشي 

ندارد .کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است. در عبارت 
"ُھَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُکُم ٱْلَأْرَض َذُلوًلا َفـٱْمُشوْا ِفي َمَناِکِبَھا" زمین را بھ مرکبی رام و راھوارتشبیھ کرده است کھ بھ آرامی 

راه می رود و ما بر کتف او قرار داریم و جالب اینکھ در عصر نزول قرآن کریم، اھل علم تصور می کردند کھ زمین 
ثابت است و حرکتی ندارد و دیگر ستارگان و سیارات بر گرد آن می چرخند)

عھد وپیمان (دراصل ِذمام و ذّم بھ معني توبیخ و مذمتي است کھ متوجھ انسان در برابر عھدشکني اش مي شود)ِذمةً ـ87

ذَنب ـ88
گناه- اثر سوء عمل(ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي داشتھ 
باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي آمرزش و 

پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء و 
عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر از 

آدمي سلب مي شود.اصل کلمھ از ذنب گرفتھ شده کھ بھ معناي دم و دنبالھ حیوان است)

ذَنِبکـ89

گناه تو- اثر سوء عملت(ذنب تنھا بھ معناي نافرماني خداي تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي داشتھ 
باشد ھر چند آن عمل نافرماني امر  خداي تعالي نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 

آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي مغفرت الھي است ھر چند ستر آثار سوئي باشد کھ 
عمل صالح انسان داشتھ باشد و اگر خداي تعالي آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر از آدمي سلب 

مي شود.اصل کلمھ از ذنب گرفتھ شده کھ بھ معناي دم و دنبالھ حیوان است. کھ در عبارت "ِلَیْغِفَر َلَک ٱللَُّھ َما َتَقدََّم ِمن 
َذنِبَک َوَما َتَأخََّر" خطاب بھ پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم منظور ھمین جنبھ از ذنب و مغفرت می باشد)
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ذَنِبِکـ90
گناه تو(مؤنث)- - اثر سوء عملت(ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل 

آدمي داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود.اصل کلمھ از ذنب گرفتھ شده کھ بھ معناي دم و دنبالھ حیوان است)

ذَنِبِه ـ91
گناھش-- اثر سوء عملش(ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي 

داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود.اصل کلمھ از ذنب گرفتھ شده کھ بھ معناي دم و دنبالھ حیوان است)

ذَنِبِهم ـ92
گناھشان- اثر سوء عملشان(ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي 

داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود.اصل کلمھ از ذنب گرفتھ شده کھ بھ معناي دم و دنبالھ حیوان است)

سھم و نصیبذَنوِب ـ93

ذُنوب ـ94
گناھان-اثر سوء اعمال (ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي 

داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود)

ذُنوِبکُم ـ95
گناھانتان-اثر سوء عملتان (ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي 

داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود)

ذُنوبناـ96
گناھانمان- اثر سوء عملمان (ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل 

آدمي داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي 
آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء 
و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر 

از آدمي سلب مي شود)

ذُنوِبِهم ـ97
گناھانشان- اثرات سوء اعمالشان (ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ 

عمل آدمي داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ 
معناي آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن 

آثار سوء و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و 
آسودگي خاطر از آدمي سلب مي شود)

ذُوـ98
صاحب - داراي (حالت منصوب آن "ذا" حالت مجرورش "ذي" و حالت مرفوعش "ذو"  و مؤنثش "ذات" مي باشد 
ھمچنین گاھی این پیشوندھا معنی "جای" نیز می دھند مثل "والسماء ذات الرجع: سوگند بھ آسمان کھ جای بازگشت 

است")
دو صاحب (تثنیھ "ذا" اصلش ذوان بوده کھ چون در عبارت "َذَوا َعْدٍل "مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده)ذَوا ـ99

دو صاحب (تثنیھ "ذات" کھ آن ھم مؤنث "ذا" است.در عبارت "ذَََواَتا َأْفَناٍن" در اصل ذواتان بوده کھ چون مضاف ذَواتا ـ100
واقع شده نون آن حذف گردیده است)
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دو صاحبان (دراصل "ذواتین " بوده کھ چون در عبارت "َذَواَتْي ُأُکٍل "مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده، ذوات ذَواتي ـ101
جمع ذات است)

بچشیدذُوقُواْ ـ102

آن را بچشیدذُوقُوه ـ103

صاحبان (دراصل "ذوین " بوده کھ چون در عبارت "َذِوي ٱْلُقْرَبيٰ  "مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده،ذوي ذَِوي ـ104
القربي : خویشاوندان)

دو صاحب (تثنیھ "ذا" اصلش ذوین بوده کھ چون در عبارت "َذَوْي َعْدٍل "مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده)ذَوي ـ105

بردنذَهاٍب ِبــ106

رفت ("َذَھَب ٱلسَّیَِّئاُت َعنِّي" یعنی از من دور شد یا از من برطرف شد. ھمچنین "َفَلمَّا َذَھَب َعْن ِإْبَراِھیَم ٱلرَّْوُع: پس ذَهب ـ107
وقتی از ابراھیم آن ترس برطرف شد")

طالذَهٍب ـ108

بردذَهب ِبــ109

رفت (مؤنث، درعبارت "َذَھَبْت َأْزَواُجُھم " چون جملھ با فعل شروع شده فعل آن رابا این کھ معني جمع مي دھد مفرد ذَهبت ـ110
مي آوریم)

رفتیمذَهبنا ـ111

بردندذَهبواْ ِبــ112

ِذي ـ113
صاحب - داراي - جای - محل(حالت منصوب آن "ذا" حالت مجرورش "ذي" و حالت مرفوعش "ذو"  و مؤنثش 

"ذات" مي باشد ھمچنین گاھی این پیشوندھا معنی "جای" نیز می دھند مثل "والسماء ذات الرجع: سوگند بھ آسمان کھ 
جای بازگشت است")

دارندگاِن نزدیکی بیشتر(شناختھ شده بھ دلیل "ٱْلـ")(در عبارت"َوٱْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ َوِللرَُّسوِل 
َوِلِذي ٱْلُقْرَبىٰ " در روایات بسیاری آمده است کھ منظور از "ذی القربی: دارندگان نزدیکی بیشتر شناختھ شده(خویشان 

نزدیکتر)"، در این آیھ اھل بیت پیامبر علیھم السالمند (در تفسیر در المنثور از مھمترین تفاسیر اھل سنت آمده است 
کھ  رسول اکرم  صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم  در پاسخ بھ این سؤال کھ "قربي" در آیھ  "قل ال أسئلکم علیھ أجرا اال 
المودة في القربي:(اي پیامبر) بگو: از شما کوچکترین پاداشي نمی خواھم مگر موّدت نزدیکترینھا(موّدت: دوست 

داشتنی کھ در عمل نیز ظاھر گردد)"، چھ کسانی ھستند، فرمودند : "علي و فاطمھ و پسران او") اگر در ھمین آیھ نیز 
دقت کنید برای تاکید روی این موضوع کھ مالکیت خمس(یک پنجم) بھره و فایده مالی با چھ کسانی است و در واقع 
چھ کسانی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مصرف آن صالحیت دارند حرف "لـِ: برای" در ابتدای سھ کلمھ 

اهللا، رسول و ذی القربی تکرار شده است در حالی کھ از لحاظ دستوری آوردن آن بر سر کلمھ اول یعنی "اهللا" ظاھرًا 
کفایت می کرد

در واقع با تکرار حرف "لـِ: برای" بر سر سھ کلمھ اول بھ زیبایی و اختصار این معنی بھ آیھ اضافھ شده کھ اداره 
کنندگان این مال، پروردگار و رسولش و جانشینان رسول، ائمھ اطھار علیھم السالمند و تاریخ گواه است کھ رسول و 
اھل بیتش این مال را بھ اداره یتیمان و مساکین و در راه ماندگان(ھم برای رساندن در راه مانده ای کھ از وطنش باز 
مانده و ھم ھدایت گمراھی کھ از راه سعادت دور شده) اختصاص می دادند و خود در نھایت سادگی زندگی نموده و 

حتی احتیاجات زندگی خود را از این مال تامین نکرده و برای تأمین آنھا متکی با کار و تالش خود بودند)

ِذي ٱلْقُربٰى ـ114

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ِذي فَضلـ160

صاحب زیادي و فزوني در كارھاي ستوده - صاحب برتری و فضیلت(کلمھ فضل مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي 
است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي 

در نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است. 
عبارت "ُیْؤِت ُکلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُھ : و تا بھ ھر صاحب زیادي و فزوني در كارھاي ستوده یا صاحب برتری و 

فضیلتی، فضیلت و برتریش را بدھد" بھ این معنی است کھ اراده الھی بر این قرار گرفتھ است کھ در این عالم عاقبت 
کسی را کھ دارای فضیلت و برتری است ولی دیگران سعی در پنھان نمودن فضیلتش دارند را بھ جایگاه واقعیش 

برساند. عالوه بر معنی عمومی آیھ بنا بھ روایاتی از جملھ روایتی از امام باقر علیھ السالم یکی از مصادیق آن 
حضرت علی علیھ السالم است کھ دوستنانش از ترس جانشان و دشمنانش از روی کینھ خود بھ او فضائلش را پنھان 

می نمودند ولی عاقبت پروردگارش فضائل او را زبانزد خاص و عام خواھد نمود)

لقب یكي از اولیاء الھي علیھم السالم (در روایتي از امام صادق علیھ السالم درمورد ذي القرنین علیھ السالم آمده است 
کھ کارھائي مي کرد کھ از بشر عادي ساختھ نیست. ھمچنین در روایت است کھ شخصي از حضرت علي (علیھ السالم) 
پرسید : آیا ذو القرنین پیغمبر بود ؟ در پاسخ فرمود : نھ، ولي بنده  اي بود کھ خدا را دوست مي داشت و خداي تعالي ھم 
او را دوست مي داشت ؟ براي خدا خیرخواھي مي کرد، خدا ھم خیر او را مي خواست ولی در روایتی از امام باقر علیھ 
السالم از وی بھ عنوان یکی از چھار پیامبری کھ صاحب پادشاھی بودند، یاد شده کھ حکومتش از شرق تا غرب عالم 

را فرا گرفتھ بود کھ این روایت با ویژگیھایی کھ در قرآن از او نقل شده سازگارتر است.

بھ سندي كھ استاد ابوالكالم آزاد آورده  وعالمھ طباطبایي نیز آن را تأیید نموده و در المیزان نیز نقل كرده 
است(ترجمھ المیزان ترجمھ ی استادسید محمد باقر شریف موسوي ھمدانی جلد 13صفحات 537 الی 541)، بھ 

احتمال قوي ذي القرنین ھمان كورش ھخامنشي است .معني این لقب صاحب د وشاخ است . مجسمھ اي كھ از كورش 
در مشھد مرغاب در جنوب ایران كشف شده است، نشان مي دھد بركالھخود وي دو شاخ قرار داشتھ از طرفي 

حضرت دانیال نبي علي نبینا و علیھ السالم درخواب،كوروش را بھ صورت قوچي با دوشاخ كھ با آنھا  بھ مغرب و 
شمال و جنوب حملھ مي كند و كسي یاراي مقاومت در برابر او را نداشتھ است، مي بیند كھ ھمین خواب باعث شده بھ 

وي لقب ذي القرنین بدھند.انکار کنندگان این نظر ھیچ جایگزین مناسبتری برای ""ِذي ٱْلَقْرَنْین" ندارند مثًال از 
"اسکندر" نام می برند کھ تاریخ گواه است کھ جز کشورگشایی ھدفی نداشتھ و منشأ اصالح چندانی نبوده است از 

طرفی غیر ممکن است شخصی با این تأثیرات از شرق تا بھ غرب عالم ردپایی در تاریخ مکتوب جھان نداشتھ باشد.

لقب این شخصیت بزرگ کھ "ِذي ٱْلَقْرَنْین" می باشد، سھ بار در قرآن کریم آمده است و 16 آیھ (سوره مبارکھ کھف 
آیات شریفھ 83الی 98) در شرح احوال ایشان است. در مجموع این شانزده آیھ ویژگیھای ذیل برای کورش نقل شده 
است:1- لیاقت این را داشتھ کھ در قرآن کریم از او یاد شود و خداوند بھ پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ امر می کند 

کھ مردم را از احوال او با خبر سازد2-شخصی عالم بوده کھ توانایی استفاده از اسباب مختلف برای رسیدن بھ اھداف 
خیرش را داشتھ است3-پروردگار با او سخن می گفتھ است4-از شرق تا بھ غرب عالم را تحت تأثیر خود قرار داده 

است5-رأی و نظرش کامًال مطابق با خواست پروردگار بوده و بھ ھمین دلیل پروردگار تعالی در مورد پاداش دادن و 
مجازات مردم اختیار تام بھ او داده است6-ھم دنیای مردم را آباد می کرده و ھم آخرتشان را7-سدی کھ برای امنیت 

مردم بنا کرده دارای چنان ویژگیھای منحصر بھ فردی بوده کھ در قرآن کریم جزئیات آن نیز آمده است8-با بسیج 
توانایی ھای یک اجتماع مشکالت آن جامعھ را رفع می نموده9-علم و قدرتش را رحمت پروردگار بھ خود می دانستھ 

و دچار غرور و تکبر نبوده است)

ِذي ٱلْقَرنيِن  ـ115
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ترجمھکلمهفهرست

دید (در عبارت "َرَءا ٱْلُمْجِرُموَن " مجرمان ببینند معني مي شود چون از یک طرف بھ یک واقعیت حتمي اشاره رَءا ـ1
کرده ماضي آمده و از طرفي چون جملھ با فعل شروع شده فعلش مفرد آمده است)

تو را دیدندرَءاک ـ2

آن را دید (ببیند :در جمالتي کھ بھ یک واقعیت حتمي اشاره کرده است)رَءاهـ3

آن را دید (مؤنث)رَءاها ـ4

سرھارُءوس ـ5

سرھایشانرُءوِسِهم ـ6

سرھا - اصولرؤوس ـ7

سرھایتانرؤوسکُمـ8

سرھایشانرؤوِسِهم ـ9

رؤوفـ10

ھمیشھ و بی اندازه مھرباِن دلسوز- بسیار و ھمیشھ مھربانی کھ رحمتش بھ حد کمال حتی جزئی ترین امور را در 
بر گرفتھ است(رؤوف ھم صفت مشبھھ است وھم صیغھ مبالغھ یعني ھم دائمي بودن و دیرپایي صفت را مي رساند 

و ھم بسیاري آن را و کلمھ رأفت بھ معناي دلسوزي و تحریک شدن عواطف است در برخي از منابع از آن بھ 
معناي رحمت آمیختھ با دلسوزي یاد شده است بھ عبارت دیگر بھ مھرباني کھ ھمراه با رعایت ریزه کاري است 

"رأفت" گفتھ مي شود مثًال پروردگار فقط بھ دادن چشم و بینایي بھ انسان اکتفا نکرده بلکھ از طرفي چشم او و آن 
چھ را مي بیند در نھایت زیبایي قرار داده و ابروھا، مژه ھا و شکل صورت و محل قرار دادن چشمھا و ... را در 

عین زیبایي بھ شکلي قرار داده کھ از چشم بیشترین حفاظت ممکن صورت گیرد. رحمت و مھرباني پروردگار 
شامل ھمھ مردم است و او ھمھ بندگانش را بھ یک اندازه دوست دارد تفاوت بین بندگان از این ناشي مي شود کھ 

آنان پروردگار خود را بھ میزان متفاوت دوست دارند و وابستگیشان بھ پروردگارشان مختلف است)

رؤیا ( رؤیا در زبان قرآن بھ صحنھ  ھائي گفتھ مي شود کھ یک بیننده آن را مي بیند و کسي غیر از او آن را رؤيا ـ11
نمي بیند، خواه در خواب باشد یا بیداري و از ماده رؤیت بھ معناي دیدن است)

رؤیاي تو ( رؤیا در زبان قرآن بھ صحنھ  ھائي گفتھ مي شود کھ یک بیننده آن را مي بیند و کسي غیر از او آن را رؤياک ـ12
نمي بیند، خواه در خواب باشد یا بیداري و از ماده رؤیت بھ معناي دیدن است)

رؤیاي من (رؤیا در زبان قرآن بھ صحنھ  ھائي گفتھ مي شود کھ یک بیننده آن را مي بیند و کسي غیر از او آن را رؤياي ـ13
نمي بیند، خواه در خواب باشد یا بیداري و از ماده رؤیت بھ معناي دیدن است)

ریا (در اصل بھ معناي این است کھ آدمي خود را بھ غیر آنچھ کھ ھست نشان دھد)ِرئَاَء ـ14

منظره - ھر چیزي کھ از چشم انداز بھ نظر بیایدِرئْياًـ15

راِبطُواْ ـ16

بھ شکلی ھمھ جانبھ، با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنید(رابطوا مرابطھ از نظر معنا بیش از مصابره است، 
چون مصابره، وصل کردن نیروي مقاومت افراد جامعھ در برابر شدائد است ولی مرابطھ عبارت است از ھمین 

وصل کردن نیروھا، اما نھ تنھا برای مقاومت در برابر شدائد، بلکھ در جمیع شؤون زندگي دیني، چھ در حال 
شدت و چھ در حال راحتي  و خوشي واین از معاني است کھ باب مفاعلھ بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند.امام 

صادق علیھ السالم در مورد آیھ "َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َوٱتَُّقوْا ٱللََّھ َلَعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن" فرمودند: 
یعني تک تک شما بر دین خود صبر کنید و دستھ جمعي بر دفع دشمن صبر کنید و با امام خود رابطھ اي استوار 

داشتھ باشید)
چھارمین آنھاراِبعهم ـ17
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گردنده - چرخان(در عبارت "َزَبدًا رَّاِبیًا "چون کف ھمواره بر روي سیل مي چرخد و باال مي آید بھ آن صفت راِبياً ـ18
گردنده داده است)

شدید (از مصدر رباء بھ معني زیاده است)راِبيةًـ19

آنان کھ باز مي گردند-برگردنده ھاراِجعونَ ـ20

بھ شدت لرزاننده(راجفھ بھ معناي ھر محرکي است کھ متحرک را بھ شدت تکان دھد)راِجفَةُ ـ21

رحم کنندگانراِحِمنيـ22

برطرف کننده - برگردانندهرادـ23

راِدفَةُ ـ24
آنچھ در پي چیزي یا کسي بیاید (ترادف بھ معناي این است کھ دو چیز و یا دو کس یکدیگر را تعقیب کنند و رادف 
بھ معناي متاخر یا آنکھ در عقب است، می باشد و مردف آن کس است کھ جلو سوار شده و کسي را پشت سر خود 

سوار کند)

 تورا برگرداند (در عبارت "َلَرادَُّک ِإَليٰ َمَعاٍد " تورا برمي گرداند معني مي شود و چون  بھ یک واقعیت حتمي رادک ـ25
اشاره کرده ماضي آمده)

برگرداننده ھاي او (در عبارت "ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْیِک " یعني ما او را بھ تو بر مي گردانیم دراصل راّدون بوده کھ کھ رادوه ـ26
نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است)

راديـ27
رد کننده ھا - باز گرداننده (در عبارت "ِبَرادِّي ِرْزِقِھْم " بھ معني این است کھ بھ میزان قابل توجھي از روزیشان 

بگذرند و آن را بھ زیر دستانشان رد کنند.در اصل راّدین بوده کھ کھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف 
گردیده است)

روزي دھندگان(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)راِزِقنيـ28

ثابت قدمان - استواران - پابرجاھا (در کافي از امام صادق (علیھ السالم) روایت آورده کھ فرمود : ماییم راسخین راِسخونَ ـ29
در علم و ما تاویل (منظور و مقصود اصلي)قرآن را مي دانیم )

ثابت و پابر جاھاراِسياٍت ـ30

ھدایت یافتھ ھا - رشد یافتھ ھاراِشدونَـ31

راضي - خشنودراِضيٍةـ32

رعایِت ما را بکن (در عبارت "ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا" بھ معني بھ جاي "راعنا "بگوئید : "انظرنا "،نھي 
از گفتن کلمھ "راعنا"بھ این دلیل بوده کھ مسلمانان وقتي کالم رسول اکرم صلي اهللا وعلیھ و آلھ را درست ملتفت 

نمي شدند، بھ دلیل اینکھ ایشان گاھي بھ سرعت صحبت مي کرد، از ایشان خواھش مي کردند : کمي شمرده تر 
صحبت کنند، کھ ایشان متوجھ بشوند و این خواھش خود را با کلمھ " راعنا: رعایت ما را بکن"مطرح مي کردند  
ولي این کلمھ در بین یھودیان یک نوع نفرین و فحش بود و معنایش "بشنو کھ کر باشی" بوده است، یھودیان نیز 
از این فرصت استفاده مي کردند و بھ رسول اهللا مي گفتند :" راعنا " ولي منظور واقعیشان ناسزا بود برای ھمین 
پروردگار متعال براي بیان منظور واقعي آنان، این آیھ را فرستاد :"من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعھ و 

یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا..."
وقتی منظور واقعي یھود روشن شد، در آیھ مورد بحث مسلمانان را نھي کرد از اینکھ کلمھ "راعنا " را  بھ کار 

برند، وبھ جاي آن بگویند:"انظرنا" یعني کمي ما را مھلت بده. نتیجھ ای کھ از آیات می گیریم این است کھ ھروقت 
کاری موجب شود کھ ما مورد مسخره و استھزاء قرار گیریم و ترک آن نافرمانی خداوند متعال ھم نیست آن کار 

را رھا کنیم یا شکل آن را تغییر دھیم و این ضروری است کھ مؤمن تا حّد ممکن خود را مورد مضحکھ و مسخره 
مردم قرار ندھد. کارھایی شبیھ گذاشتن ریشھای بلند و نامرتب ، انداختن پیراھن روی شلوار ، یقھ ھای کیپ ، 

گرفتن تسبیح در دست در انظار مردم ، چندین انگشتر در دست نمودن و …)

راِعنا ـ33
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رعایت کنندگانراعونَـ34

راغَ ـ35
میل کرد - توجھ کرد - سراِغ آنھا آمد-بھ صورت محرمانھ آمد (بعضي گفتھ اند : میل کردن بھ یکسو بھ منظور 

خدعھ است .در عبارت "َفَراَغ ِإَليٰ َأْھِلِھ َفَجاَء "یعني :سپس محرمانھ نزد اھل خود رفت از مصدر روغ بھ معناي 
این است کھ انسان طوري از حضور حاضران برود کھ نفھمند براي چھ مي رود و خالصھ با نوعي حیلھ برود . 

دیگران گفتھ اند بھ معناي رفتن پنھاني است)

روي گردان از(کلمھ رغبت وقتي با لفظ " عن "متعدي شود، معناي اعراض و نفرت را مي دھد و چون با لفظ " راِغب ... عن ـ36
في "متعدي شود، معناي میل و شوق را مي دھد)

دل نھاده ھا - مشتاقان - عالقھ مندانراِغبونَـ37

باال برندهراِفعةٌـ38

باال برنده توراِفعک ـ39

شفا دھنده - افسون کنندهراٍقـ40

رکوع کننده (رکوع - بنا بھ گفتھ راغب - بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)راِکعاًـ41

رکوع کنندگان (رکوع - بنا بھ گفتھ راغب - بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)راِکعونَـ42

رکوع کنندگان (رکوع - بنا بھ گفتھ راغب - بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)راِکِعني ـ43

غبار و زنگار زده است (ازکلمھ رین بھ معناي غبار و زنگ و یا بھ عبارتي تیرگي است کھ روي چیز گرانبھایي رانَ ـ44
بنشیند)

راودتن ـ45

 شما زنان با نرمي و مھرباني درخواست کردید(در اصل ازکلمھ رود بھ معناي تردد و آمد و شد کردن بھ آرامي 
است بھ خاطر یافتن چیزي و کلمھ رائد ھم کھ بھ معناي طالب و جستجوگر علف زار است از ھمان ماده است اراده 

از ماده راد، یرود کھ بھ معناي سعي در طلب چیزي است وبعدًا در معني "خواستن" استفاده شده است.
مراوده بھ معناي این است کھ کسي در اراده با تو نزاع کند یعني تو چیزي را بخواھي و او چیز دیگري را و یا تو 
در طلب چیزي سعي و کوشش کني و او در طلب چیز دیگري .منتھا این درخواست ھمراه با رفق و مدارا ونرمي 

است وگرنھ از کلمھ مطالبھ استفاده مي شود.درعبارت "َراَودتُّنَّ ُیوُسَف َعن نَّْفِسِھ"یعني ازیوسف درخواست 
کامجویي کردید)

تو ازمن خواھش کردي (درعبارت "َراَوَدْتِني َعن نَّْفِسي "یعني ازمن درخواست کامجویي کردي)راودتِني ـ46

راودتهـ47
آن زن ازاو خواھش کرد(چون بھ ھمراه عبارت "َعن نَّْفِسِھ " آمده، کنایھ است از درخواست کامجویی از 

او(خواھش نمود از کسی، خودش را). کلمھ رود بھ معناي تردد و آمد و شد کردن بھ دلیل طلب کردن و یافتن 
چیزي بھ آرامی و رفق و مدارا است و کلمات رائد بھ معناي طالب و جستجوگر علفزار و اراده بھ معناي سعي در 

طلب چیزي ، مراوده بھ معنی داد و ستد دوستانھ از ھمین ریشھ است)

راودته ـ48
ازاو خواھش کردم (چون بھ ھمراه عبارت "َعن نَّْفِسِھ " آمده، کنایھ است از درخواست کامجویی از او(خواھش 

نمود از کسی، خودش را). کلمھ رود بھ معناي تردد و آمد و شد کردن بھ دلیل طلب کردن و یافتن چیزي بھ آرامی 
و رفق و مدارا است و کلمات رائد بھ معناي طالب و جستجوگر علفزار و اراده بھ معناي سعي در طلب چیزي ، 

مراوده بھ معنی داد و ستد دوستانھ از ھمین ریشھ است)

راودوه ـ49
ازاو خواستند (چون بھ ھمراه عبارت "َعن َضْیِفِھ " آمده یعني ازاودرخواست کامجویي از مھمانانش را کردند. 
کلمھ رود بھ معناي تردد و آمد و شد کردن بھ دلیل طلب کردن و یافتن چیزي بھ آرامی و رفق و مدارا است و 

کلمات رائد بھ معناي طالب و جستجوگر علفزار و اراده بھ معناي سعي در طلب چیزي ، مراوده بھ معنی داد و 
ستد دوستانھ از ھمین ریشھ است)
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آن را دیدرأَتهـ50

آنان را دید(ببیند (براي واقعیت حتمي))رأَتهم ـ51

سررأِْس ـ52

سرشرأِْسِهـ53

سرمرأِْسي ـ54

مھرباِني ھمراه با دلسوزي (ازکلمھ رأفت بھ معناي دلسوزي و تحریک شدن عواطف است،در برخی از منابع از رأْفَةٌ ـ55
آن بھ معناي رحمت آمیختھ با دلسوزي یاد شده است)

دیدند (ببینند (براي واقعیت حتمي)، در اصل "َرَأْوْا" بوده کھ چون دو ساکن بھ ھم رسیده واو ضّمھ گرفتھ است)رأَواْ ـ56

دیدند (ببینند (براي واقعیت حتمي))رأَواْ ـ57

تورا دیدند (ببینند (براي واقعیت حتمي))رأَوک ـ58

آن را دیدند (ببینند (براي واقعیت حتمي))رأَوه ـ59

آن را دیدند (مؤنث)رأَوها ـ60

آنان را دیدندرأَوهم ـ61

دید(ببیند (براي واقعیت حتمي) و اگر در ابتداي جملھ بیاید با فاعل جمع :دیدند)رأَٰیـ62

دیدن - نظر (منظور از "َباِدَي ٱلرَّْأِي "کساني ھستند کھ کھ بدون تفکر نظر مي دھند)رأْي ـ63

دیديرأَيتـ64

دیدمرأَيت ـ65

دیدید (در اصل "َرَأْیُتْم " بوده کھ چون دو ساکن بھ ھم رسیده میم ضّمھ گرفتھ است)رأَيتم ـ66

دیدیدرأَيتم ـ67

آن را دیدید (براي واقعیت حتمي مضارع معني مي شود)رأَيتموه ـ68

آن را دیدي (براي واقعیت حتمي مضارع معني مي شود)رأَيته ـ69

آنان را دیدمرأَيتهم ـ70

آنان را دیديرأَيتهم ـ71

آن زنان اورا دیدندرأَينه ـ72

ربـ73
مخفف یا ربِّي - اي پروردگارمن - اي پرورش دھنده من(درعباراتي نظیر "رَّبِّ ِزْدِني ِعْلمًا "وکلمھ رب بھ معناي 

مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، 
می باشد)

پروردگار - پرورش دھنده - مالِک مدبر(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد رب ـ74
را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)
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ِربا ـ75
ربا - زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی می گویند کھ قرض دھنده در ھنگام قرض دادن، 

بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، مبلغی نیز بھ عنوان سود آن بپردازد حتی اگر از کاری کھ 
با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ پولی را بھ کسی قرض بدھند بھ این قصد کھ در سود کاری کھ 
قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، شریک باشند(بھ نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ اند)، ربا محسوب 

نمی شود.

دختران ھمسرتان (کھ از شوھر دیگرند،جمع ربیبھ از آن جھت کھ امورتربیتي این دختران بھ دست رباِئبکُم ـ76
شوھرمادراست)

ِرباِطـ77
بستھ شده (رباط مبالغھ در ربط است و ربط ھمان عقد یا گره است، با این تفاوت کھ ربط سست تر از عقد و عقد 

محکم تر از ربط است و رباط از ربط رساتر است در عبارت "رَِّباِط ٱْلَخْیِل " منظور اسبھاي بستھ شده و آماده 
براي کارزار است یا اسبھاي ورزیده)

چھار گانھ - چھارتایيرباع ـ78

کساني  کھ اختصاص و ارتباطشان با رب شدید و اشتغالشان بھ عبادت او بسیار است اصطالحًا بھ فقھاي یھود نیز رباِنيونَ ـ79
گفتھ مي شود

کساني  کھ اختصاص و ارتباطشان با رب شدید و اشتغالشان بھ عبادت او بسیار است اصطالحًا بھ فقھاي یھود نیز رباِنيني ـ80
گفتھ مي شود

نشو و نما کند - رشد کرد (از "ربا" بھ معناي زیاد شد و بلند شد، مي باشد)ربتـ81

محکم بستیم (ربط بر دلھا کنایھ از سلب اضطراب و پرشانی از آنھا است)ربطْناـ82

یک چھارمربع ـ83

پروردگارت - پرورش دھنده تو(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در ربک ـ84
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

ربکـ85

پروردگارت - پرورش دھنده تو(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در 
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد. در عبارت "َوَجاَء َربَُّک: و پروردگارت آمد" 

منظور این است کھ فرمان پروردگارت آمد، منتھا با زیبایی این مطلب را می رساند کھ آمدن فرمانش مانند آمدن 
خودش می باشد برای فرمانروایان دیگر وقتی خود فرمانروا در جایی حضور دارد و در ھمانجا فرمانش را 

صادر می کند اجرای آن حکم قطعیت بیشتری دارد تا حکمش را بھ وسیلھ پیغامی برساند ولی در مورد پروردگار 
متعال این گونھ نیست و ھر جا حکمش می رود خودش نیز ھمانجاست از این رو قطعیت اجرای حکمش ھمیشگی 

است)

پروردگارت(مؤنث)- پرورش دھنده تو(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد ربِک ـ86
را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

ربکُمـ87
پروردگارتان - پرورش دھنده شما(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در 
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد. حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید 

دار کلمھ بعد می باشد)

پروردگارتان - پرورش دھنده شما(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در ربکُم ـ88
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

پروردگارشما دو نفر یا دو گروه - پرورش دھنده شما دو نفر یا دو گروه (کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا ربکُماـ89
صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

چھ بساربماـ90

پروردگارما - پرورش دھنده ما(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در ربنا ـ91
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)
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ربٰواْـ92
ربا - زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی می گویند کھ قرض دھنده در ھنگام قرض دادن، 

بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، مبلغی نیز بھ عنوان سود آن بپردازد حتی اگر از کاری کھ 
با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ پولی را بھ کسی قرض بدھند بھ این قصد کھ در سود کاری کھ 
قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، شریک باشند(بھ نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ اند)، ربا محسوب 

نمی شود.
زمین بلند، ھموار، وسیع و خوبي کھ گیاه در آن بسیار سبز مي شود و نمو مي کندربوٍة ـ93

پروردگارش - پرورش دھنده او(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در ربه ـ94
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

پروردگارش (مؤنث) - پرورش دھنده او(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد ربهاـ95
را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

پروردگارشان - پرورش دھنده آنھا(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را ربهمـ96
در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

ربِهمـ97
پروردگارشان - پرورش دھنده آنھا(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را 
در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد. حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا 

تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

پروردگارآن دو نفر یا دو گروه - پرورش دھنده آن دو نفر یا دو گروه (کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی ربهما ـ98
کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

پروردگارم - پرورش دھنده من(کلمھ رب بھ معناي مالِک مدّبر یا صاحبی کھ امور مربوط بھ آن چھ دارد را در ربيـ99
جھت رشد و کمال او تدبیر می کند و بھ پیش می برد، می باشد)

آن دو مرا پرورش دادندربياِنيـ100

ِربيونَ ـ101
دانشمندان الھي مسلک (جمع کلمھ رّبي است، کھ نظیر کلمھ رباني بھ معناي کسي است کھ مختص براي رب 

العالمین باشد، یعني جز بھ کار خدا بھ ھیچ کار دیگر مشغول نباشد، ولي بعضي گفتھ اند مراد از این کلمھ ھزاران 
و مراد از کلمھ رّبي ھزار است)

ضمیمھ کردن و بھ ھم چسباندن دو چیز ( چھ اینکھ در اصل خلقت بھ ھم چسبیده باشند و چھ آن ھا را بھ ھم  
بچسبانند. در قرآن کریم در سوره مبارکھ انبیاء آیھ شریفھ 30 آمده است کھ : "َأنَّ ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض َکاَنَتا َرْتقًا 
َفَفَتْقَناُھَما: کھ آسمانھا و زمین بھ ھم چسبیده بودند پس از یکدیگر جداشان کردیم" و فتق بھ معناي جدا سازي دو 

چیز متصل بھ ھم است و این ضد رتق است و از طرفی در سوره مبارکھ ذاریات آیھ شریفھ 47 آمده است کھ 
:"وآسمان را بھ دستان قدرت خویش بنا نمودیم و ما قطعًا وسعت دھنده ایم." آنچھ در قرآن کریم آمده است 

ھماھنگی کاملی با پیشرفتھ ترین تئوری پیدایش جھان یعنی مدل انفجار بزرگ دارد. مدل انفجار بزرگ نظریھ ای 
است کھ بھ طور گسترده برای پیدایش و تکامل جھان مورد قبول است. این نظریھ ادعا دارد کھ حدود 14 میلیارد 

سال پیش، تمام جھانی کھ امروز می بینیم تنھا در فضایی چند میلیمتر مکعبی با حرارتی حدود سیصد میلیون 
درجھ سانتیگراد محبوس بوده است و سپس تحت تأثیر نیرویی نا شناختھ شروع بھ گسترش نموده است و ھم اکنون 

نیز جھان بھ سرعت در حال گسترش است و مدام بھ سرعت گسترش آن نیز افزوده می گردد.

دانشمندان این نیروی ناشناختھ را انرژی تاریک نامیده اند و آن را بھ صورت تأثیرات یک ماده فرضی با فشار 
منفی مدلسازی کرده اند.مدل انفجار بزرگ توسط مشاھداتی ھمچون پدیده انبساط جھان، اشعھ کیھانی و فراوانی 
ذرات سبک در کیھان تأیید می گردد.در سال 1929 ادوین پاول ھابل دانشمند اخترشناس آمریکایی، مشاھده کرد 

کھ طیف حاصل از یک کھکشان مشخص، بھ مرور بھ سمت قرمز میل می کند .بھ زبان ساده تر انرژی آن کم می 
شود، کھ نشانھ ای از دور شدن آن کھکشان از ماست و بھ این طریق اثبات نمود کھ کھکشان ھای خارج از 

کھکشان راه شیری، با سرعت متناسب با فاصلھ شان از ما دور می شوند. بھ این ترتیب کھ ھر چھ کھکشان دورتر 
باشد با سرعت بیشتری از ما دور می شود و بھ عبارت دیگر جھان در حال انبساط است .1400 سال پیش در 
قرآن کریم بھ این واقعیت کھ پیدایش جھان از یک نقطھ و با انفجاری بزرگ شروع شده و تمامی اجزای آن در 

حال فاصلھ گرفتن از نقطھ ی ابتدایی می باشند، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی 
جز کالم پروردگار است؟)

رتقاً ـ102
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پشت سر ھم بیاور (در جملھ "َرتَّْلَناُه َتْرِتیالًَ "یعني آن را با مھلت و آرامي با حفظ پیوستگي و نظم ونھ بریده بریده رتِلـ103
خواندیم)

آن را پشت سر ھم آوردیم (در جملھ "َرتَّْلَناُه َتْرِتیالًَ "یعني آن را با مھلت و آرامي با حفظ پیوستگي و نظم ونھ بریده رتلْناهـ104
بریده خواندیم)

تکان دادني شدیدرجاًـ105

مرداني (جمع رجل)ِرجالٌـ106

بھ صورت پیاده ھا (در عبارت "َفِرَجاالًَ َأْو ُرْکَبانًا "جمع راجل)ِرجالًاـ107

مردان شماِرجاِلکُمـ108

بھ شدت لرزانده شود (در اصل"ُرجَّْت" بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار قبل حرکت گرفتھ است)رجِتـ109

رجز ـ110
پلیدي - ُبت - عذاب (اگر آن را بھ معني عذاب بگیریم آنگاه در عبارت "رُّْجَز َفـٱْھُجْر "منظور این است کھ از گناه 

و نافرماني و پلیدي کھ مستوجب عذاب مي شود دوري کن، رجس و رجز چیزي است کھ اگر با چیزي دیگر 
برخورد بکند باید از آن چیز صرفنظر نموده و آن را دور انداخت .عذاب را نیز از این جھت رجس و رجز خوانده 

اند، چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشتھ و شخص معذب خود را از اشخاص ایمن از عذاب دور مي سازد)

ِرجز ـ111
پلیدي - ُبت - عذاب-عذاب تنفر آور(اگر آن را بھ معني عذاب بگیریم آنگاه در عبارت "رُّْجَز َفـٱْھُجْر "منظور این 
است کھ از گناه و نافرماني و پلیدي کھ مستوجب عذاب مي شود دوري کن، رجس و رجز چیزي است کھ اگر با 

چیزي دیگر برخورد بکند باید از آن چیز صرفنظر نموده و آن را دور انداخت .عذاب را نیز از این جھت رجس و 
رجز خوانده اند، چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشتھ و شخص معذب خود را از اشخاص ایمن از عذاب دور 

مي سازد)

ِرجس ـ112
پلیدي - آلودگی(رجس و رجز چیزي است کھ اگر با چیز دیگر برخورد بکند باید از آن چیز صرفنظر نموده و آن 
را دور انداخت. قمار و شرابخواری نیز در قرآن کریم "رجس" نامیده شده اند زیرا آنھا نیز انسانیت انسان را تباه 

می سازند. عذاب را نیز از این جھت رجس و رجز خوانده اند، چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشتھ و شخص 
معذب خود را از اشخاص ایمن از عذاب دور مي سازد)

ِرجِسِهمـ113
پلیدي آنھا(رجس و رجز چیزي است کھ اگر با چیزي دیگر برخورد بکند باید از آن چیز صرفنظر نموده و آن را 
دور انداخت .عذاب را نیز از این جھت رجس و رجز خوانده اند، چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشتھ و شخص 

معذب خود را از اشخاص ایمن از عذاب دور مي سازد)

برگرداندن (منظور از رجع آسمان، باریدن آن است)رجِعـ114

برگشترجع ـ115

برگردانده شومرِجعت ـ116

بازگشتیدرجعتمـ117

تورا برگرداندرجعک ـ118

برگشتیمرجعنا ـ119

تورا برگرداندیمرجعناکـ120

مراجعھ کردند-باز گشتندرجعواْ ـ121

برگرداندن اورجِعِه ـ122
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بازگشترجعٰي ـ123

زلزلھرجفَةُ ـ124

کلمھ رجل داللت بر انسان قوي در اراده و تعقل داردرجٍلـ125

دو مردرجلَاِن ـ126

پایتِرجِلکـ127

رِجِلک ـ128
پیاده ات (کلمھ َرجل - بھ فتح راء و کسر جیم - بھ معناي راجل پیاده است ھمچنانکھ حذر و حاذر و کمل و کامل بھ 

یک معنا است و رجل مقابل راکب بھ معني سواره است و  در عبارت "َوَأْجِلْب َعَلْیِھم ِبَخْیِلَک َوَرِجِلَک "این است 
مقصود  لشکرپیاده نظام است.ازیاوران شیطان گروھي کھ چابکتر و کار آمد ترند را بھ لشکر سواره شیطان تشبیھ 

کرده و آنھا کھ ضعیف تر و کم اثرترند، بھ لشکر پیاده)
دو پاِرجلَيِنـ129

دو مردرجلَيِن ـ130

رجماً ـ131
سنگباران کردن کسي ( ودر عبارت"َرْجمًا ِبـٱْلَغْیِب " گویا مراد از غیب، غایب باشد، یعني قولي کھ معنایش از علم 

بشر غایب است و گوینده اش نمي داند راست است یا دروغ، آنگاه چنین گوینده اي را بھ کسي تشبیھ فرموده کھ 
مي خواھد با سنگ کسي را بزند، خم مي شود چیزي را برمي دارد کھ نمي داند سنگ است یا چیز دیگر و حتی 

نمي داند کھ بھ ھدف مي خورد یا خیر ؟)

رجمناکـ132

سنگسارت کردیم (می کنیم : برای واقعیت حتمی. در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر دار و مرد زن 
داري کھ زنا کرده اند را "سنگسار" نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي کھ قرآن، حکم تازیانھ را 

در مورد زنا حتي با مشخص نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، 
صرفنظر و آن را موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  

نصف زن شوھر دار آزاد تعیین نموده کھ بدیھي است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني 
نمي دھد عالوه بر این در آیاتي کھ مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا نکرده 

است)
براي سنگباران کردنرجوماً ـ133

رجم شده و طرد شده (رجم : سنگباران کردن کسي)رِجيمـ134

ظروف و اثاثیھ شان (رحال جمع رحل بھ معني ظرف و اثاث)ِرحاِلِهم ـ135

وسعت یافت (َوَضاَقْت َعَلْیُکُم ٱْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت : و زمین با ھمھ گستردگیش بر شما تنگ شد)رحبت ـ136

ظرف و اثاث- چیزي کھ براي سوار شدن بھ روي شتر مي افکنندرحِل ـ137

سفر- حالتي اکھ یک انسان سوار بر راحلھ و در حال سیر دارد وراحلھ بھ معناي شتري است کھ براي راه پیمایي ِرحلَةَ ـ138
نیرومند باشد . منظور از رحلة قریش مسافرت آنان از مکھ بھ بیرون براي تجارت است

ظرف و اثاثش- جھاز شترش(رحل، چیزي است کھ براي سوار شدن بھ روي شتر مي افکنند و معنی ظرف و اثاث رحِلِه ـ139
ھم می دھد)

رِحمـ140
رحم کرد(رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و 

محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

از نظر َرِحم ( در عبارت "َأْقَرَب ُرْحمًا " منظوراز "نزدیکتر از او از نظر رِحم"، این است کھ از او بیشتر صلھ رحماً ـ141
رحم کند و بیشتر فامیل دوست باشد و بھ ھمین جھت پدر و مادرش را وادار بھ طغیان و کفر نکند)
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رحماُءـ142
ھمواره و بسیار مھربانان(جمع رحیم، رحمت بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت 

محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد 
عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، 
ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده از رحمت خاص او محروم می 

گردد)

رحمِةـ143
رحمت - مھرباني (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رحمت ـ144
رحمت - مھرباني (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رحمِتکـ145
رحمت ومھرباني تو(رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 
ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 

محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 
عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رحمِتنا ـ146
رحمت ومھرباني ما(رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 
ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 

محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 
عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رحمتهـ147
رحمتش - مھرباني او(رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رحمِتي ـ148
رحمت ومھرباني من (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

ـِٰنـ149 محر

آن کس کھ مھربانیش ھمیشگي و شامل ھمھ است - ھمیشھ رحم کننده - ھمیشھ مھربان (رحمان صفت مشبھھ از 
رحم است،رحمان صورتي از رحمت ومھرباني خداست کھ شامل ھمھ مخلوقاتش مي شود و این صفت خاص 

پروردگار است ونامیدن دیگران بھ آن صحیح نیست .کاربرد وزن َفعالن در آیات قرآن مبالغھ اي را نشان مي دھد 
کھ در وزن فعیل دیده نمیشود، مبالغھ اي کھ خاص پروردگار متعال است.رحمان در قرآن تنھا بر خداوند اطالق 

شده است و اسم َعَلم است و نامیدن کسي بھ این نام، شایستھ نیست. رحمان در مواردي بھ صورت وصفي تنھا بر 
خداوند اطالق شده است: "َو َربُّنا الرَّحمُن الُمسَتعاُن َعلي ما َتِصفوَن" اما رحیم گاه بھ صورت وصفي بر رسول 

گرامي اسالم نیز اطالق شده است. َلَقد جاَءُکم َرسوٌل ِمن َانُفِسُکم َعزیٌز َعَلیِھ ما َعِنتُّم َحریٌص َعَلیُکم ِبالُمؤِمنیَن 
َرءوٌف َرحیٌم)
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رِحمنا ـ150
بھ ما رحم کرد (کند : درمورد واقعیت حتمي.رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت 
محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد 
عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، 

ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم 
می گردد)

رِحمناهم ـ151
بھ آنان رحم کردیم (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 
ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 

محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 
عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رِحمه ـ152
بھ او رحم کرده (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد 

و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از 
محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 

عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

رِحيٍق ـ153

شراب صاف و بدون ناخالصي (و بھ ھمین مناسبت آن را بھ وصف مختوم توصیف کرده، چون ھمواره چیزي را 
مھر و موم مي کنند کھ نفیس و خالص از غش و خلط باشد، تا چیزي در آن نریزند و دچار ناخالصیش نکنند.روی 
در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز 
نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر 
نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ 
است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی 

وارد آن نمی شود)

رِحيم ـ154
بسیار رحم کننده - بي اندازه مھربان - ھمیشھ رحم کننده - ھمیشھ مھربان -آن کس کھ مھربانیش ھمیشگي است 

(رحیم ھم صفت مشبھھ است وھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و ھم بسیاری 
آن را)

بھ نرمیرخاًءـ155

برگرداندرد ـ156

یار و پشتیبانِردءاً ـ157

باز گردانده شدردت ـ158

باز گردانده شدمرِددت ـ159

بازگرداندیمرددنا ـ160

او را بازگرداندیمرددناه ـ161

دنبال شماست - در پي شماسترِدف لَکُم ـ162

سّد - سّد محکمردماًـ163

ردواْ ـ164
برگرداندند (عبارت" فردوا ایدیھم في افواھھم" : بالفاصلھ پس از آن دستھایشان را در دھانھایشان برگرداندند" 
کنایھ است از اینکھ پیامبران را مجبور بھ سکوت و نگفتن حق مي کردند، گویا دست انبیاء را کھ برای رساندن 

بھتر صدایشان بھ آنھا و بھ حالت جار زدن در کنار دھانھایشان قرار داده بودند  را گرفتھ و خم نموده و در 
دھانھایشان می فشردند و بھ این وسیلھ اعالم مي کردند کھ باید از گفتن سخن حق، صرف نظر کنند)

باز گردانده شدندردواْ ـ165
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آن را برگرداندندردوهـ166

آن را برگردانید - آن را رجوع دھیدردوهـ167

آن را برگردانند - آن را رجوع دھندردوه ـ168

آن را برگردانید - آن را رجوع دھیدردوها ـ169

باز گرداندن آنردهاـ170

باز گرداندن آن زنانردِهن ـ171

بسیار روزي دھنده (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي رزاق ـ172
داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزق- روزي - عطا و بخشش طوالنی یا ھمیشگی(رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ ِرزقـ173
دخالتي در بقاء موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

بھ شما رزق و روزي داده (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقَکُمـ174
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزق و روزي شما (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي ِرزقُکُمـ175
داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزقَکُم ـ176
بھ شما رزق و روزي داده (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء 

موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود . حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ 
بعد است)

رزق و روزي ما (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي داشتھ ِرزقُناـ177
باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

بھ ما رزق و روزي داده شد (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رِزقْنا ـ178
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

بھ شما رزق و روزي دادیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقْناکُم ـ179
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

بھ او رزق و روزي دادیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقْناه ـ180
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

بھ آنان رزق و روزي دادیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقْناهمـ181
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

مرا را رزق و روزي داده (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقَِنيـ182
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزق و روزي داده مي شوند(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)رِزقُواْ ـ183

روزیش - رزقش (کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)ِرزقُه ـ184

روزیش (مؤنث)- رزقش (کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)ِرزقَها ـ185

بھ آنان رزق و روزي داده (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء رزقَهمـ186
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزق و روزي آنان (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي ِرزقُهمـ187
داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رزق و روزیشان داد(رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي رزقَهم ـ188
داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود .حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)
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رزق و روزي آن زنان (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء موجودي ِرزقُهن ـ189
داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

رس ـ190

چاھي کھ طوقھ چیني شده باشد( روایتي از حضرت رضا علیھ السالم است کھ آن حضرت از امیر المؤمنین علیھ 
السالم نقل مي کند کھ اصحاب َرس مردمي بودند کھ درخت صنوبري را مي پرستیدند و نام آن را شاه درخت نھاده 

بودند و آن درخت را یافث فرزند نوح بر کنار چشمھ اي بھ نام روشن آب کاشتھ بود و این قوم، دوازده شھر آباد 
پیرامون رس داشتند بھ نامھاي فروردین،اردیبھشت و... .دوازده جوانھ از شاه درخت را در ھریك از شھرھا 

كاشتندو دوازده نھر نیز از رود رس بھ سمت درختان كشیدند واحكامي از قبیل قرباني كردن، جشن گرفتن و كشتن 
ھر موجودي كھ از آب رودھا بخورد و...را نیز براي عبادتگاھھاي خود وضع نمودند وشیطان ھم از درون 

درختان، با آنان حرف مي زد تا آنکھ خداوند رسولي از بني اسرائیل از فرزندان یھودا، بھ سوي ایشان فرستاد. آن 
رسول مدتي آنھا را بھ پرستش خدا و ترک شرک مي خواند، ولي ایشان ایمان نیاوردند پیغمبر نامبرده، آن درختان 

را نفرین کرد تا خشک شدند ولي با زھم بھ جاي ایمان آوردن آن  پیغمبر علي نبینا و علیھ السالم را در چاھي 
حبس كردند تا بھ شھادت رسیدودر پي این جنایت بھ عذاب الھي گرفتار شدند)

پیغامھا - نامھ ھاِرسالَاِتـ190

پیغامھایش - نامھ ھایشِرسالَاِتِهـ191

پیغامھایم- نامھ ھایمِرسالَاِتي ـ192

پیغام - نامھِرسالَةَ ـ193

پیغام او - پیغمبري اوِرسالَته ـ194

رسلـ195
پیامبران (ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن کسي است کھ 

فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ 
بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود 

ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسِلک ـ196
فرستادگان تو- رسوالن تو(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول 

آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در 
خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسلُکُم ـ197
فرستادگان شما- رسوالن شما(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ 

رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را 
در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسلَناـ198
فرستادگان ما- رسوالن ما(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول 

آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در 
خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسِلِهـ199
فرستادگانش- رسوالنش(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 

کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 
مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 

را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسلُهم ـ200
فرستادگانشان- رسوالنشان(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول 

آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در 
خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )
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رسِلي ـ201
فرستادگانم- رسوالنم(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 

کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 
مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 

را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

فرستاده - رسول - پیامبر- پیغام رسان- کسی کھ از سوی پروردگار، فرشتھ ای کالم الھی را بھ او وحی می کند و 
او فرشتھ را در بیداری می بیند(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ 

رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را 
در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند. البتھ در عبارت"َوِلُکلِّ ُأمٍَّة رَُّسوٌل : و برای ھر امتی 
رسولی(پیغام رسانی) است " منظور این است کھ پروردگار مھربان ھیچ گروھی از مردم را بدون فرستاده ای کھ 

سخن حق و ھدایت پروردگار را بھ آنھا برساند و بھ سر منزل ھدایت و کمال راھنماییشان کند، رھا نمی کند

البتھ واضح است کھ بسیاری از انسانھا در طول عمر خود پیامبر یا ائمھ معصومین علیھم السالم را نمی بینند پس 
الزاًما آن کسی کھ سخن پروردگار را در طول عمر ھر کسی بھ او می رساند رسول بھ معنای خاص آن(کسی کھ 
از سوی پروردگار، فرشتھ ای کالم الھی را بھ او وحی می کند و او فرشتھ را در بیداری می بیند) نیست بلکھ ھر 

کسی کھ سخن پروردگار را بھ ما برساند بھ نوعی فرستاده اوست چون در این جھان ھیچ واقعھ ای شانسی و 
اتفاقی نیست و ھر واقعھ ای ھر چند کوچک بھ خواست و اراده حکیمانھ پروردگار واقع می شود و چھ بسا سخن 

حقی را کسی بھ ما بگوید کھ سابقھ خوبی نزد ما ندارد و انتظارش را نداریم و ھمان شخص را پروردگار عالم 
فرستاده باشد تا سخن حق را بھ گوش ما برساند برای ھمین امام علی علیھ السالم فرمودند: "بھ این بنگر کھ چھ 

گفتھ می شود نھ اینکھ چھ کسی می گوید" )

رسولَاـ203
دو فرستاده - دو رسول - دو پیامبر(در اصل "َرُسوَلاِن" بوده کھ در عبارت "ِإنَّا َرُسوَلا َربَِّک " بھ دلیل مضاف 

واقع شدن نون آن حذف شده است.ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ 
رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را 

در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 
فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسولَاْ ـ204

فرستاده - رسول - پیامبر(در عبارت "َیا َلْیَتَنا َأَطْعَنا ٱللََّھ َوَأَطْعَنا ٱلرَُّسوَلْا" در آیھ شریفھ 66 سوره مبارکھ احزاب در 
اصل ھمان "رسول" مي باشد کھ از جھت ھم آوایي با آیات قبل بھ این شکل آمده است. الف آخر آن ھنگام وقف 

خوانده مي شود ولي ھنگام وصل خوانده نمي شود.این کلمھ بھ ھنگام وقف "َأنا" و بھ ھنگام وصل "َأنـَ" خوانده می 
شود بھ دلیل عالمتی بھ شکل بیضی راست کھ در قرآنھای با رسم الخط عربی بر روی الف نھاده شده است 

(رجوع شود بھ کتاب "کتاب آموزش روخوانی قرآن کریم با استفاده از شعر و نقاشی" کھ بھ صورت رایگان می 
(( http://www.mobin110.blogfa.com/post/144:توانید آن را از آدرس ذیل دانلود کنید

رسولَکُمـ205
فرستاده شما- رسول شما(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول 

آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در 
خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسولَکُم ـ206
فرستاده شما- رسول شما(حرکت "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد. ھر رسولی، 

نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش 
ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و 

رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و 
شکل او را نمي بیند )

رسوِلناـ207
فرستاده ما- رسول ما(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 
کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 

مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 
را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسولـ202
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رسولَهـ208
رسولش - پیغامبرش(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 

کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 
مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 

را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسولُهاـ209
رسولش (مؤنث) - پیغامبرش(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ 

رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را 
در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي 

فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسولُهمـ210
رسولشان - پیغامبرشان(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 
کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 

مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 
را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رسوِليـ211
رسول من - پیغمبرمن(ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن 
کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب 

مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي 
را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

رشد (رشد یعني رسیدن بھ اصل مسائل و سبیل رشاد عبارت است از راھي کھ سلوک آن آدمي را بھ حق مي رساند رشادـ212
و بھ سعادت دست مي یابد)

رشِدـ213
رشد - رسیدن بھ اصل مسائل (مقصود از رشد معنایي است کھ در مقابل غي و گمراھي قرار دارد و آن رسیدن بھ 

واقع است و منظور از این کھ بھ حضرت ابراھیم (علیھ و علي نبینا السالم) رشدش را دادیم این است کھ آن 
حضرت شایستگي و لیاقت دریافت این رشد و رسیدن بھ واقعیت را داشت)

رشد - رسیدن بھ اصل مسائلرشداًـ214

رشدهـ215
رشدش (مقصود از رشد معنایي است کھ در مقابل غي و گمراھي قرار دارد و آن رسیدن بھ واقع است و منظور 

از این کھ بھ حضرت ابراھیم (علیھ و علي نبینا السالم) رشدش را دادیم این است کھ آن حضرت شایستگي و لیاقت 
دریافت این رشد و رسیدن بھ واقعیت را داشت)

رِشيدـ216
بسیاررشد و ھدایت یافتھ(رشد:رسیدن بھ اصل مسائل. مقصود از رشد معنایي است کھ در مقابل غي و گمراھي 

قرار دارد و آن رسیدن بھ واقع است و منظور از این کھ بھ حضرت ابراھیم (علیھ و علي نبینا السالم) رشدش را 
دادیم این است کھ آن حضرت شایستگي و لیاقت دریافت این رشد و رسیدن بھ واقعیت را داشت. )

مراقب و نگھبان - درکمین نشستھرصداً ـ217

رضاعِة ـ218

شیر خوردن (در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از آن است. در عبارت "َوٱْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن 
َأْوَلاَدُھنَّ َحْوَلْیِن َکاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ ٱلرََّضاَعَة :  و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر دھند اگر می 

خواھند شیردادن کامل را انجام داده باشند..."بھ طور ضمنی اشاره شده است کھ مدت مناسب برای شیردادن نوزاد 
2 سال کامل می باشد با جستجوی عبارت "The standard duration of breastfeeding" در اینترنت در می 

یابیم کھ:  نظر سازمان بھداشت جھانی (WHO) این است کھ شیردھی کامل یا انحصاری برای شش ماه اول و 
سپس ادامھ شیردھی ھمراه با غذای مکمل 2 سال یا بیشتر باشد.  1400سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ 
مدت مناسب برای شیردھی بھ نوزادان 2 سال کامل می باشد ، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، 

آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)
راضي شدندرضواْ ـ219

رضایت و خشنودي ھمھ جانبھ (شدت این خشنودي بیشتر از کلمھ "رضا "ست)ِرضوانـ220

رضایت و خشنودي ھمھ جانبھ ی او (شدت این خشنودي بیشتر از کلمھ "رضا "ست)ِرضوانه ـ221

خشنود استرِضي ـ222
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ھمیشھ و بی اندازه پسندیده و مورد رضایت(َمرضّي)رِضياًـ223

پسندیدم - راضي شدمرِضيتـ224

راضي شدیدرِضيتمـ225

تررطٍْبـ226

خرماي پختھ و رسیدهرطَباًـ227

چوپانھاِرعاُء ـ228

حفظ آن - رعایت آنِرعايِتها ـ229

خوف و ترسي کھ دل را پر کندرعبـ230

رعد - تندررعد ـ231

ازروي میل واشتیاقرغَباً ـ232

عیش فراخ و گوارا و پاکیزهرغَداً ـ233

شکستھ و پوسیده ھر چیزي را رفات مي گویندرفَاتاً ـ234

رفَثُ ـ235
بھ معناي تصریح بھ ھر سخن زشتي است کھ تنھا در بستر زناشوئي بھ زبان مي آید و در غیر آن مورد گفتنش 
نفرت آور و قبیح است، لیکن در اینجا بھ معناي آن الفاظ نیست بلکھ کنایھ است از عمل زناشوئي و این از ادب 

قرآن کریم است

ِرفْد ـ236
عطیھ - بخشش (در اصل بھ معني یاور بوده و اگر عطیھ را نیز رفد و مرفود خوانده  اند بھ این مناسبت بوده کھ 
عطیھ، گیرنده را در برآوردن حوائجش یاري مي دھد. عبارت "ِبْئَس ٱلرِّْفُد ٱْلَمْرُفوُد" کنایھ ایست از این موضوع 
کھ پیروان فرعون بھ امید عطا و بخشش او و رفع نیازشان دنبالھ روی او شدند ولی او در واقع آتش جھنم را بھ 

پیروانش بخشید)

پارچھ سبزو گرانبھایی است کھ از آن برای زینت دادن بھ مکان استفاده می کنند. بعضي ھم گفتھ  اند : بھ معناي رفْرٍف ـ237
بالش یا متکا است

باال بردرفَع ـ238

رفعت داده شد - باال برده شدرِفعتـ239

باال بردیمرفَعناـ240

او را باال بردیمرفَعناهـ241

او را باال بردرفَعهـ242

آن را باال بردرفَعهاـ243

بلندرِفيع ـ244

رفیق - دوسترِفيقاًـ245

ھر چیزي  کھ بر روي آن نوشتھ شود و شبیھ بھ کاغذ باشدرقـ246
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ِرقَاِب ـ247
گردنھا - آزادسازی بردگان(جمع رقبھ و در اصل بھ معنی گردنھا می باشد ولی کنایھ از بردگان است چون قید 

بردگی بھ گردن دارند، در زمان ما چون برده ای دیگر نیست بھ کسی کھ بھ دلیل بدھی بھ زندان افتاده نیز گفتھ می 
شود)

رقَبٍةـ248
 گردن (اصطالحًا در مورد برده ھا نیز استعمال مي شود چون قید بردگي بھ گردن دارند. در زمان ما چون برده 

ای دیگر نیست بھ کسی کھ بھ دلیل بدھی بھ زندان افتاده نیز گفتھ می شود. فک رقبة : رھا کردن برده یا آزاد 
نمودن زندانی کھ بھ دلیل بدھی بھ زندان افتاده)

خواب رفتھ ھا (جمع راقد)رقُود ـ249

ھمیشھ و بی اندازه مراقب و محافظ - ھمیشھ و بی اندازه منتظر(در عبارت "َوٱْرَتِقُبوْا ِإنِّي َمَعُکْم َرِقیٌب: و منتظر رِقيبـ250
باشید بھ یقین من ھم با شما ھمواره و بسیار منتظرم")

باال رفتن تورِقيک ـ251

رِقيِم ـ252

نوشتھ شده (از رقم است کھ ھم بھ معناي نوشتن است و ھم بھ معناي خط . پس رقیم در واقع بھ معناي مرقوم 
است، چون در موارد بسیاري وزن فعیل بھ معناي مفعول مي آید، مانند جریح کھ بھ معناي مجروح و قتیل کھ بھ 

معناي مقتول است . و از ظاھر سیاق این داستان بر مي آید کھ اصحاب کھف و رقیم یک گروه بوده اند کھ ھم 
اصحاب کھف نامیده شدند و ھم اصحاب رقیم . اصحاب کھف نامیده شدند بھ خاطر اینکھ در کھف ( غار) منزل 

کردند و اصحاب رقیمشان نامیدند زیرا  بھ طوري کھ گفتھ شده داستان و سرگذشتشان در سنگنبشتھ اي در آن ناحیھ 
پیدا شده است و یا در موزه سالطین دیده شده، بھ ھمین جھت اصحاب رقیم نامیده شدند یا اینکھ رقیم لوحي از قلع 
بوده کھ اسامي اصحاب کھف در آن نوشتھ شده بود. بعضي دیگر گفتھ اند رقیم نام کوھي در آن ناحیھ بوده کھ غار 
مزبور در آن قرار داشتھ است . و یا نام سرزمینی بوده کھ کوه مزبور در آنجا واقع بوده . و یا نام آن شھري بوده 
کھ کوه نامبرده در آنجا بوده است و اصحاب کھف اھل آن شھر بوده اند . و یا نام سگي بوده کھ ھمراه آنان بھ غار 

در آمده است)
شترانِرکَاٍبـ253

متراکم و انباشتھ بر روي ھمرکَاماًـ254

قافلھ - کاروانرکْب ـ255

آن دو سوار شدندرِکبا ـ256

سوارھا (کلمھ رکبان جمع راکب است)رکْبانـ257

تو را ترکیب کرد (مي کرد :در مورد واقعیت حتمي)رکَّبکـ258

سوار شدندرِکبواْـ259

آواز- صدایي آھستھ ( بعضي گفتھ اند، معناي اصلیش ھمان حس است)ِرکْزاًـ260

رکوع کنندگان (جمع راکع، رکوع  بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)رکَّعـ261

رکٍْن ـ262
ھر چیزي است کھ ساختمان، بعد از بنیان بر آن تکیھ دارد مانند ستون و پایھ(رکون اعتمادي است کھ توأم با میل 

باشد،بھ معناي میل کردن بھ سوي چیزي و تسکین دادن خاطر بھ وسیلھ آن است و کلمھ رکن بھ معناي ناحیھ 
قوي تر و اصلي تر ھر چیز است)
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رکِْنِهـ263

پایھ اش ستونش (رکن: ھر چیزي است کھ ساختمان، بعد از بنیان بر آن تکیھ دارد مانند ستون و پایھ.رکون 
اعتمادي است کھ توأم با میل باشد،بھ معناي میل کردن بھ سوي چیزي و تسکین دادن خاطر بھ وسیلھ آن است و 

کلمھ رکن بھ معناي ناحیھ قوي تر و اصلي تر ھر چیز است . منظور از رکن فرعون در عبارت "َفَتَولَّىٰ ِبُرْکِنِھ 
"لشکر او است.معناي عبارت این است کھ : فرعون با لشکریانش از موسي روي گردانده دعوتش را نپذیرفتند . 

بعضي ھم گفتھ اند : حرف باء در اینجا معنا نمي دھد و تنھا بھ منظور متعدي کردن فعل الزم آمده، چون تولي فعل 
الزم است، حرف باء را آورده تا معناي واداري بھ اعراض را برساند و در نتیجھ معناي آن چنین شود : فرعون 

لشکر خود را وادار کرد بھ اینکھ از موسي اعراض کنند)
مرکب سواري آنھا (رکوب : نشستن بر باالي چیزي است کھ حرکت داشتھ باشد)رکُوبهم ـ264

نیزه ھایتانِرماحکُم ـ265

خاکستررماٍد ـ266

انارھا(ُرمَّانة : یک انار)رمانٌـ267

اشاره با دو لب (اشاره بھ وسیلھ ابرو و چشم و دست ھم استعمال مي شود ولي در اولي بیشتر  بھ کار مي رود)رمزاً ـ268

ماه روزه - رمضان (در اصل یعني شدت حرارت از پیامبر صلي اهللا  علیھ  و  آلھ روایت است: إّنما ُسمَِّي َرَمضاُن؛ رمضانَ ـ269
ِلَأ نَُّھ ُیرِمُض الذُّنوَب؛  این ماه را رمضان نامیده اند: چون گناھان را مي سوزاند)

رمٰي ـ270

تیر انداخت (رمي بھ معناي انداختن تیر بھ طرف دشمن و یا بھ طرف شکار است . اصطالحًا بھ تھمت زدن ھم 
اطالق مي شود مثًال در عبارت "ِإنَّ ٱلَِّذیَن َیْرُموَن ٱْلُمْحَصَناِت "مثل اینکھ تھمت زننده ای کھ بي گناھي را متھم 

مي کند، مانند کسي مي ماند کھ شخصي را بدون اطالع ترور کند و بھ نامردي از پاي در آورد.در مورد عبارت 
"َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلـِٰکنَّ ٱللََّھ َرَميٰ " روایت است کھ در ابتداي جنگ بدر رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و 

سّلم) بھ علي (علیھ السالم) فرمود : مشتي ریگ بھ من بده، علي (علیھ السالم) مشتي ریگ (شن وماسھ)بھ آن جناب 
داد، وایشان آن ریگھا را بھ طرف لشکر قریش پاشید و احدي از ایشان نماند مگر اینکھ چشمانش از آن ریگھا پر 

شد و ھمین باعث شد کھ مسلمانان با وجود کمي تعداد و تجھیزات بر کافران غلبھ کنند)

رميت ـ271

تیر انداختي (رمي بھ معناي انداختن تیر بھ طرف دشمن و یا بھ طرف شکار است . اصطالحًا بھ تھمت زدن ھم 
اطالق مي شود مثًال در عبارت "ِإنَّ ٱلَِّذیَن َیْرُموَن ٱْلُمْحَصَناِت "مثل اینکھ تھمت زننده ای کھ بي گناھي را متھم 

مي کند، مانند کسي مي ماند کھ شخصي را بدون اطالع ترور کند و بھ نامردي از پاي در آورد.در مورد عبارت 
"َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلـِٰکنَّ ٱللََّھ َرَميٰ " روایت است کھ در ابتداي جنگ بدر رسول اکرم صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم 

بھ علي علیھ السالم فرمود : "مشتي ریگ بھ من بده"، علي علیھ السالم  مشتي شن وماسھ بھ آن جناب داد وایشان 
آنھا را بھ طرف لشکر قریش پاشید و احدي از ایشان نماند مگر اینکھ چشمانش از آن شنھا پر شد و ھمین باعث 

شد کھ مسلمانان با وجود کمي تعداد و تجھیزات بر کافران غلبھ کنند)

استخوان پوسیدهرِميمـ272

از ظھر تا عصرشرواحها ـ273

ثابتھا و استواران(رواسي جمع راسیھ و از ماده رسي و بھ معناي ثابت و برقرار است و مراد از آن در اینجا رواِسي ـ274
کوھھا ھستند کھ در جایگاه خود ثابت و استوارند)

ثابت ھا و پا بر جا ھا (جمع راکده)رواِکد ـ275

روح ـ276
چیزي کھ مایھ حیات و زندگي است، البتھ حیاتي کھ مالک شعور و اراده باشد (در عبارتھایي نظیر "ینزل المالئکھ 
بالروح من امره علي من یشاء من عباده " منظور موجودي غیر از مالئکھ است کھ واسطھ نزول برخي فیوضات 

الھي بر انبیاء و پیامبران است)
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روِح ـ277
نفس - نفس خوش- گشایش(کلمھ "َرْوِح"، کنایھ ای است از راحتي و گشایش، از این جھت کھ شدت و بیچارگي و 
بستھ شدن راه نجات در نظر انسان شبیھ اختناق و خفگي است و نجات از مشکالت و فرج و گشایش و پیروزي و 
عافیت، شبیھ تنفس و راحتي است و عبارت "ینفس الکرب" نیز بھ تبدیل گرفتاري بھ نفس راحت اشاره دارد، پس 

"رَّْوِح ٱللَِّھ" یا َروحي کھ منسوب بھ پروردگاراست ھمان فرج و گشایش بعد از سختی و شدتي است کھ بھ اذن 
پروردگار و مشیت او صورت مي گیرد و باعث می شود انسان نفس راحتی بکشد)

روح القدس یا روح، موجودی است برتر از مالئکھ با تواناییھای ویژه و بسیار کھ پیامبران و ائمھ علیھم السالم را روِح ٱلْقُدسـ278
ھمراھی و یاری می کند

روحنا ـ279
روح ما (منظور از روح یا چیزي کھ مایھ حیات و زندگي است، البتھ حیاتي کھ مالک شعور و اراده باشد و یا در 
عبارتھایي نظیر "ینزل المالئکھ بالروح من امره علي من یشاء من عباده " منظور موجودي غیر از مالئکھ است 

کھ واسطھ نزول برخي فیوضات الھي بر انبیاء و پیامبران است)

روِحِه ـ280
روح او (منظور از روح یا چیزي کھ مایھ حیات و زندگي است، البتھ حیاتي کھ مالک شعور و اراده باشد و یا در 
عبارتھایي نظیر "ینزل المالئکھ بالروح من امره علي من یشاء من عباده " منظور موجودي غیر از مالئکھ است 

کھ واسطھ نزول برخي فیوضات الھي بر انبیاء و پیامبران است)

روِحيـ281
روح من (منظور از روح یا چیزي کھ مایھ حیات و زندگي است، البتھ حیاتي کھ مالک شعور و اراده باشد و یا در 

عبارتھایي نظیر "ینزل المالئکھ بالروح من امره علي من یشاء من عباده " منظور موجودي غیر از مالئکھ است 
کھ واسطھ نزول برخي فیوضات الھي بر انبیاء و پیامبران است)

باغ و بستانھایي  کھ حسن منظر و خوشبویي آن بھ نھایت رسیده باشدروضاِتـ282

باغ و بستاني  کھ حسن منظر و خوشبویي آن بھ نھایت رسیده باشدروضٍة ـ283

ترسروع ـ284

روم (امپراتوري روم)رومـ285

اندک - کمرويداً ـ286

مالي كھ بھ گرو گیرند - مالي كھ بھ عنوان ضمانت انجام كاري گرفتھ مي شود تا پس از انجام آن برگردانده شود ِرهانٌ ـ287
(جمع رھن)

خوف و ترس (رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)رهِبـ288

ازروي خوف وترس (رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)رهباًـ289

کشیشان - جمع راھب (از رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد و رھبانیة بھ معناي رهباِنـ290
مبالغھ و غلو و افراط در تحمل عبادت است)

کشیشانشان - جمع راھب (از رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد و رھبانیة بھ رهبانهم ـ291
معناي مبالغھ و غلو و افراط در تحمل عبادت است)

مبالغھ و غلو و افراط در تحمل عبادت (رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)رهباِنيةً ـ292

خوف و ترس (رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)رهبةً ـ293

رهٍط ـ294
قوم وعشیره(بعضي گفتھ اند این کلمھ شامل سھ تا ھفت نفر یا سھ تا ده نفر مي شود، پس اینکھ در عبارت "َوَلْوَلا 

َرْھُطَک َلَرَجْمَناَک " از کلمھ "رھط" استفاده کرده اشاره بھ کمي قوم و خویش حضرت شعیب دارد و اعتقادشان بھ 
اینکھ قوم و خویش آن جناب کاري از دستشان بر نمي  آید)

رهطُک ـ295
قوم وعشیره ات(بعضي گفتھ اند این کلمھ شامل سھ تا ھفت نفر یا سھ تا ده نفر مي شود، پس اینکھ در عبارت "َوَلْوَلا 
َرْھُطَک َلَرَجْمَناَک " از کلمھ "رھط" استفاده کرده اشاره بھ کمي قوم و خویش حضرت شعیب دارد و اعتقادشان بھ 

اینکھ قوم و خویش آن جناب کاري از دستشان بر نمي  آید)
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رهِطي  ـ296
قوم وعشیره ام(بعضي گفتھ اند این کلمھ شامل سھ تا ھفت نفر یا سھ تا ده نفر مي شود، پس اینکھ در عبارت "َوَلْوَلا 

َرْھُطَک َلَرَجْمَناَک " از کلمھ "رھط" استفاده کرده اشاره بھ کمي قوم و خویش حضرت شعیب دارد و اعتقادشان بھ 
اینکھ قوم و خویش آن جناب کاري از دستشان بر نمي  آید)

احاطھ و تسلط یافتن بھ زور(ارھاق بھ معناي تکلیف کردن است)رهقاًـ297

وسعِت راه - با آرامشرهواً ـ298

ِرِهنيـ299
ِگرو - در ِگرو (رھن و رھین و مرھون آن چیزي است کھ بھ عنوان وثیقھ و گرو بھ کسي مي دھي و از او چیزي 

قرض مي کني و چون ھر جا این کلمھ بھ چشم بخورد تصوري از معناي حبس و نگھداري بھ ذھن مي رسد، لذا این 
کلمھ را در حبس ھر چیزي نیز استعمال کردند، ھر چند کھ ربطي بھ وثیقھ نداشتھ باشد)

رِهينةٌـ300
ِگرو - در ِگرو (رھن و رھین و مرھون آن چیزي است کھ بھ عنوان وثیقھ و گرو بھ کسي مي دھي و از او چیزي 

قرض مي کني و چون ھر جا این کلمھ بھ چشم بخورد تصوري از معناي حبس و نگھداري بھ ذھن مي رسد، لذا این 
کلمھ را در حبس ھر چیزي نیز استعمال کردند، ھر چند کھ ربطي بھ وثیقھ نداشتھ باشد)

بادھاِرياح ـ301

 شک - قلق و اضطراب ( ریب المنون بھ معناي اضطراب مرگ است)ريب ـ302

 شک - قلق و اضطراب ( ریب المنون بھ معناي اضطراب مرگ است)ِريبةً ـ303

 شکشان - قلق و اضطرابشان ( ریب المنون بھ معناي اضطراب مرگ است)ريِبِهم ـ304

بادِريح ـ305

ھمھ گیاھان معطرريحانٌ ـ306

نیرویتان (عبارت "َتْذَھَب ِریُحُکْم "یعني ضعیف میشوید و نیرویتان ھدر مي رود)ِرحيکُم ـ307

ِريشاً ـ308
 لباسي فاخر و گران کھ مایھ زینت وجمال است -پوشش زاید بر مقدار حاجت و باعث زینت و جمال (این کلمھ در 

اصل لغت بھ معناي پر پرندگان است ، و بھ اعتبار اینکھ پر پرنده مایھ زینت آن است در غیر پرنده نیز استعمال 
مي شود)

نقطھ بلندي از زمینِريٍع ـ309
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ترجمھکلمهفهرست

بازدارندگان (اسم فاعل از "زجر"یعني کسي را با تھدید بھ مذمت و یا کتک، از کاري و یا راھي منصرف کني)زاِجراِتـ1

توشھزاِد ـ2

بھ او اضافھ کرد - بھ او افزود(فاعل مؤنث)زادته ـ3

بھ آنھا اضافھ کرد - بھ آنھا افزود(فاعل مؤنث)زادتهم ـ4

بھ شما اضافھ کرد - بھ شما افزودزادکُم ـ5

بھ آنھا اضافھ کردند - بھ آنھا افزودندزادوهمـ6

بھ او اضافھ کرد - بھ او افزودزاده ـ7

بھ آنھا اضافھ کرد - بھ آنھا افزودزادهمـ8

بھ آنھا اضافھ کرد - بھ آنھا افزود (حرکت حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)زادهم ـ9

کشتکاران - زارعانزاِرعونَ ـ10

منحرف شد - کج شد(در عبارت "َزاَغِت ٱْلَأْبَصاُر "در اصل "َزاَغْت " بوده کھ چون دو ساکن بھ ھم رسیده کسره گرفتھ زاغَِت ـ11
است)

منحرف شد - کج شد (در عبارت "َزاَغْت َعْنُھُم ٱْلَأْبَصاُر "یعني چشم بھ آنھا نمي افتد)زاغَت ـ12

منحرف شدند - کج شدند (بھ باطل گرویدند)زاغُواْ ـ13

آن دو منحرف شوندزالَتا ـ14

مرد زناکار(مخفف زاني)زاٍنـ15

مرد زناکارزاِني ـ16

زن زناکارزاِنيةً ـ17

بي رغبتان(زھد بھ معناي روگرداني و بي رغبتي از ھر چیز است)زاِهِدين ـ18

ھالک شده - باطل شده - نابودزاِهق ـ19

زباِنيةَ ـ20
فرشتگان موکل بر آتش (زبانیة در کالم عرب بھ معناي پاسبان یا ھمان پلیس است ودر سوره مبارکھ علق معنایش این 

است کھ  و ما بھ زودي پاسبان یا ھمان پلیسھاي موکل بر آتش را کھ فرشتگاني خشن و پر نیرو ھستند صدا مي زنیم، آن 
وقت است کھ نصرت ھیچ ناصري سودي بھ حال او نخواھد داشت)

کف جوشان و کثافتي  کھ روي مایع جوشیده مي نشیند - کف جوشان و پر از آلودگی و ناخالصیزبد ـ21

قطعھ ھا - جمع زبرة و ُزبره بھ معناي قطعھ است .زبر ـ22

کتابھا - جمع زبور و زبور بھ معناي کتابي است کھ مشتمل بر حکمت ھا و مواعظ باشدزبِر ـ23

کتابي کھ مشتمل بر حکمت ھا و مواعظ باشد(در قرآن بھ کتاب حضرت داوود علي نبینا وعلیھ السالم اطالق شده و زبوِر ـ24
زبور مشتمل بر پیشگوییھا و حمد و تمجید پروردگار و دعا بوده است)

شیشھزجاجٍة ـ25
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باز داشتني ھمراه با اجبار("زجر"یعني کسي را با تھدید بھ مذمت و یا کتک، از کاري و یا راھي منصرف کني)زجراًـ26

زجرةٌ ـ27
نھیب - فریاد ("زجر"یعني کسي را با تھدید بھ مذمت و یا کتک، از کاري و یا راھي منصرف کني اینکھ نفخھ دوم را 

زجره خوانده، از این جھت بوده کھ انسان با این نھیب از نشاه مرگ بھ نشاه حیات و از باطن زمین بھ روي زمین منتقل 
مي شود)

او را دور کردند (زحزح در اصل بھ معناي این است کھ چیزي را بھ عجلھ و پي درپي بھ سوي خود بکشي)زحِزح ـ28

نزدیک شدن بھ آرامي و آھستھ آھستھزحفاًـ29

زینت - بھجت- طال (کلمھ زخرف بھ معناي کمال زیبایي ھر چیز است و از ھمین جھت طال را ھم زخرف مي گویند زخرف ـ30
منظور از عبارت"ُزْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُرورًا "، سخني است کھ ظاھرش زیبا است ولي باطنش فاسد است)

مایھ نھایت زینتش - وسیلھ رسیدن بھ کمال زیبایي اش (زخرف بھ معناي آنچھ مایھ کمال زیبایي ھر چیز است، می باشد زخرفَها ـ31
 و از ھمین جھت قسمتھای طالیی ھر وسیلھ و بنایی را زخرف آن مي گویند)

بیفزا - زیاد کنِزدـ32

آنان را افزودیمِزدناهم ـ33

مرا بیفزا - مرا افزایش ده("رَّبِّ ِزْدِني ِعْلمًا: مرا افزایش ده از جھِت علمی")ِزدِني ـ34

او را بیفزاِزده ـ35

فرشھاي فاخر(جمع زربیھ بھ معناي بساط  فاخر است)زراِبي ـ36

زارعان - کشاورزانزراع ـ37

زیارت کردید(عبارت "ُزْرُتُم ٱْلَمَقاِبَر " ھم کنایھ از مردن مي تواند باشد و ھم بھ دیدن قبرھا رفتن. حرکت حرف آخر بھ زرتم ـ38
دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

کشت - زراعت - روییدني غیر از درخت(زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد زرٍع  ـ39
و کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

جمع ازرق است کھ بھ معناي کبود است (چون چشم وقتي بینائیش از بین مي رود کبود مي شود بھ کور ھم اطالق مي زرقاً ـ40
گردد)

زراعتھازروٍع ـ41

پنداشت (زعم بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده)زعم ـ42

پنداشتي (زعم بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده)زعمت ـ43

پنداشتید (زعم بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده)زعمتم ـ44

اعتقادشان - پندارشان (زعم بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده)زعِمِهم ـ45

ضامن - عھده دار (زعیم کسي است کھ قائم بھ امري و متصدي انجام آن باشد)زِعيم ـ46

زِفري ـ47
نعره دردناک - نالھ حسرت بار(در مجمع البیان گفتھ زفیر، بھ معني ابتداي عرعر خران و شھیق بھ معناي آخر آن است 

. و در کشاف گفتھ : زفیر بھ معناي کشیدن نفس و شھیق بھ معناي برگرداندن آن است . و راغب در مفردات گفتھ : 
زفیر بھ معناي نفس کشیدن پي در پي است، بھ نحوي کھ قفسھ سینھ باال بیاید و شھیق ھم بھ معناي طول زفیر است و ھم 
بھ معناي برگرداندن نفس است ھمچنانکھ زفیر بھ معناي فرو بردن نفس نیز ھست. و اصل آن از جبل شاھق است کھ بھ 

معناي کوه طوالني و بلند است)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



زقُّوٍم ـ48
نام درختي است در جھنم میوه ھایش ھمچون سرھاي شیاطین است و جھنمیان مجبورند کھ از آن بخورند (زقوم نام 

درختي است کھ برگھایي کوچک و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بکنند در محل کنده شده شیري بیرون مي آید کھ 
بھ ھر جا از بدن آدمي برسد آنجا ورم مي کند و این درخت در سرزمین تھامھ و نیز در ھر سرزمین خشک و بي آب و 

علف مي روید یا سرزمینھایي کھ مجاور صحراي خشک باشند)
آن را پاک کردزکَّاها ـ49

زکَِريا ـ50
نام یکي از پیامبران الھي و پدر حضرت یحیی (علی نبینا و علیھما السالم) کھ بھ دست قوم خود بھ شھادت رسید(بھ 

قولی شوھر خالھ حضرت مریم بود کھ ھنگامی کھ عد ه ای برای کفالت حضرت مریم علیھا السالم قرعھ انداختند بھ 
خواست پروردگار قرعھ بھ نام حضرت زکریا افتاد و او سرپرست و کفیل حضرت مریم شد)

طھارت و پاکي - ُنمو صحیح و پاک - صدقھ - زکات (در قرآن کریم بھ تمام صدقات و بخششھا نیز زکات گفتھ می شود زکَٰوٍة ـ51
از این جھت کھ باعث پاکي انسان مي شوند)

طاھر- پاکزِکياً ـ52

طاھر- پاک - بي گناهزِکيةً ـ53

ِزلْزالًاـ54
زلزلھ (کلمھ زلزال مانند کلمھ زلزلة مصدر و بھ معناي نوسان و تکان خوردن پي در پي  است و این کھ در عبارت "ِإَذا 
ُزْلِزَلِت ٱْلَأْرُض ِزْلَزاَلَھا " فرمود زمین زلزلھ اش را سر مي دھد بھ ما مي فھماند کھ زمین زلزلھ اي خاص بھ خود دارد و 
این مي رساند کھ زلزلھ مذکور امري عظیم و مھم است، زلزلھ اي است کھ در شدت و ھراسناکي بھ نھایت رسیده است)

ِزلْزالَها ـ55
زلزلھ اش (کلمھ زلزال مانند کلمھ زلزلة مصدر و بھ معناي نوسان و تکان خوردن پي در پي  است و این کھ در عبارت 

"ِإَذا ُزْلِزَلِت ٱْلَأْرُض ِزْلَزاَلَھا " فرمود زمین زلزلھ اش را سر مي دھد بھ ما مي فھماند کھ زمین زلزلھ اي خاص بھ خود 
دارد و این مي رساند کھ زلزلھ مذکور امري عظیم و مھم است، زلزلھ اي است کھ در شدت و ھراسناکي بھ نھایت رسیده 

است)

لرزانده شد - متزلزل شد(در اصل حرف آخرش ساکن بوده کھ چون بھ یک ساکن دیگر رسیده اجبارًا حرکت گرفتھ زلِْزلَِت ـ56
است)

زلزلھ - نوسان وتکان خوردن پي درپيزلْزلَةَ ـ57

لرزانده شدند - متزلزل و مضطرب شدندزلِْزلُواْ ـ58

نزدیکھا (زلف جمع زلفي است و در عبارت "َوَأِقِم ٱلصََّلٰوَة ...َ ُزَلفًا مَِّن ٱللَّْیِل " منظور این است کھ نماز را درساعاتي از زلَفاً ـ59
شب کھ بھ روز نزدیک است بھ پا دار)

نزدیکزلْفَةً ـ60

نزدیک تر ( عبارت "َما َنْعُبُدُھْم ِإلَّا ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلي ٱللَِّھ ُزْلَفيٰ " یعني : ما این معبودان راجز براي اینكھ ما را ھر چھ بیشتر زلْفَٰي ـ61
بھ خدا نزدیك كنند نمیپرستیم)

زمین صاف و ھمواري کھ نھ گیاه در آن باشد نھ چیز دیگر و اصل آن از زلق بھ معناي زمین لیز گرفتھ شده کھ پاي زلَقاً ـ62
آدمي بر آن استوار نمي ماند .

لغزیدید - اشتباه کردید - خطا کردیدزلَلْتم ـ63

جماعتھایي از مردم (جمع زمرة بھ معني جماعتي از مردم)زمراً ـ64

سرماي شدیدزمهِريراً ـ65

زجنَِبيلًاـ66
زنجبیل (در عرب مرسوم بوده کھ از زنجبیل استفاده عطر و بوي خوش مي کرده اند و آن را در جام نوشیدنیھا 

مي ریختند، در این آیھ شریفھ 17 سوره مبارکھ انسان بھ ابرار وعده داده کھ زنجبیل بھشتي را کھ پاکیزه تر و خوشبوتر 
است در جام شرابشان مي ریزند)

زنا - جماع ونزدیکي بدون عقد ازدواجِزنٰي ـ67
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زِنيٍم ـ68
بي اصل ونسب (بعضي گفتھ اند بھ معناي کسي است کھ از زنا متولد شده و خود را بھ قومي ملحق کرده باشد و در واقع 

از آن قوم و دودمان نباشد بعضي دیگر گفتھ اند : زنیم کسي است کھ بھ لئامت و پستي مشھور باشد . 
بعضي دیگر گفتھ اند : کسي است کھ در شرارت عالمتي داشتھ باشد، کھ با آن شناختھ شود و چون در محفلي سخن از 

شرارت رود، او قبل از ھر شرور دیگری بھ ذھن در آید و این چند معنا ھمھ بھ ھم نزدیکند)
زوال - فنا - نابوديزواٍل ـ69

زوج - ھمسر- جفت - نوع - صنفزوجـ70

دو نوع - دو صنفزوجاِن ـ71

قرین و جفت شود ( در عبارت "َوِإَذا ٱلنُُّفوُس ُزوَِّجْت " منظور این است کھ در قیامت ھرکس با ھمسان خود قرین و زوجت ـ72
جفت شود،خوبان با خوبان و بدان با بدان)

ھمسرتزوجک ـ73

او را بھ ھمسري تو در آوردیمزوجناکَها ـ74

بھ ھمسري آنھا در آوردیمزوجناهمـ75

ھمسرشزوجهـ76

ھمسرش (مؤنث)زوجها ـ77

زوجيِن ـ78

زوج و زوجھ - نر وماده(بھ معناي ھر دو چیزي است کھ مقابل ھم باشند، یکي فاعل و مؤثر باشد، دیگري منفعل و 
تأثیر پذیر، از آنکھ فاعل است عملي سر زند و بر آنکھ منفعل است واقع شود، مانند زن و شوھر یا نر و ماده موجودات 
دیگر.کلمھ زوج بھ معناي مطلق ھر دو چیز متقابل کھ بر یکدیگر اثر می گذارند می باشد، مانند زن و شوھر، زمین و 
آسمان، شب و روز، خشکي و دریا و انس و جن، در قرآن کریم بھ جمع دو نفره زوج و زوجھ یا نر و ماده، "َزْوَجْین" 
گفتھ شده و بھ معنی ظاھری آن کھ بھ معنی "دو زوج" کھ معادل چھار نفراست، نمی باشد. در واقع ھر مخلوقی مورد 

تأثیر از مخلوقی شبیھ خود است و بھ ھمین جھت آن دو زوج ھم محسوب می شوند و تنھا پروردگار متعال است کھ 
زوجی ندارد چون از چیزی تأثیر نمی پذیرد)

انحراف از حق(بھ ھمین جھت دروغ را نیز زور مي گویند و ھمچنین ھر سخن باطل دیگري را)زورـ79

شکوفھ (در عبارت "َزْھَرَة ٱْلَحَیاِة ٱلدُّنَیا" منظور این است کھ مال دنیا براي زیورو زینت این دنیا ست مثل شکوفھ اي کھ زهرةَ ـ80
تنھا زیباست و میوه نیست تا سودي داشتھ باشد)

بھ سوي ھالکت (بیرون)رفت(کلمھ زھوق بھ معناي خروج بھ سختي و اصل آن بھ طوري کھ گفتھ اند بھ معناي بیرون زهق ـ81
آمدن جان و مردن است)

ھالکت وبطالن(کلمھ زھوق بھ معناي خروج بھ سختي و اصل آن بھ طوري کھ گفتھ اند بھ معناي بیرون آمدن جان و زهوقاً ـ82
مردن است)

افزایشِزيادةٌ ـ83

زیتونھا (اسم جنس جمعي است و مفرد آن را زیتونھ مي گویند)زيتونَ ـ84

زیتون (جمع آن زیتون است)زيتونٍة ـ85

روغنش (زیت روغني است کھ از زیتون مي گیرند)زيتها ـ86

زيد ـ87
نام پسر خوانده پیامبر(زید غالمي بود کھ پیامبر خریداري و آزاد نمود و بھ دست ایشان مسلمان شد بعدھا پدرش اورا 
مي یابد واز او مي خواھد کھ بھ جمع خانواده اش بر گردد، پیامبر نیز او را در تصمیم گیري آزاد مي گذارد ولي زید 

حاضر بھ ترک پیامبر نمي شود و پدراو نیز از شدت عصبانیت بھ اومي گوید کھ دیگر فرزند من نیستي در مقابل پیامبر 
بھ مردم مي گوید کھ از این پس زید پسر من است از این رو زید بھ پسر پیامبر در میان مردم مشھور شده بود)
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انحراف از استقامت و راست بودنزيغٌـ88

بینشان جدایي انداختیمزيلْنا بينهم ـ89

زینت داده شد - آراستھ شدهزين ـ90

زینت داد - آراستزين ـ91

زینت دادیم - آراستیمزينا ـ92

آن را زینت دادیم - آن را آراستیمزيناهاـ93

زینت - آراستن (آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ آن شود)ِزينِة ـ94

زینت شما (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ آن 
شود.کلمھ اخذ بھ معنی قبول و پذیرفتن نیز در قرآن کریم استفاده شده است: " َأنَّ ٱللََّھ ُھَو َیْقَبُل ٱلتَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَیْأُخُذ 

ٱلصََّدَقاِت " کھ گرفتن صدقات توسط پروردگار بھ معنی پذیرفتن و قبول کردن آنھاست از طرفی زینت جامعھ انسانی و 
گل سر سبد آنھا معصومین علیھم السالم ھستند. سجده ھم غیر از آن معنی معروفش در قرآن کریم بھ معنی اطاعت 

پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم 
سجده می کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار پس مسجد عالوه بر محل سجده بھ معنی 

محل و زمان اطاعت پروردگار نیز ھست
پس در مجموع "ُخُذوْا ِزیَنَتُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد" اینگونھ معنی می شود کھ: "ھر جا و در ھر موضوع و زمانی خواستید 
پروردگار را اطاعت نمایید، معصومین علیھم السالم را کھ زینت عالم بشریت ھستند بھ عنوان الگوی خود بپذیرید. در 

تایید این ترجمھ از آیھ روایتی در کتاب بحار االنوار از امام صادق علیھ السالم نقل شده است کھ ایشان فرمودند: منظور 
از "ُخُذوْا ِزیَنَتُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد" ائمھ ھستند" در جای دیگر با استفاده از آیھ شریفھ 36 از سوره مبارکھ نور کھ آن ھم 
در مورد معصومین علیھم السالم است، فرمودند: " ُخُذوا ِزیَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد" یعنی "اْلُبُیوَت الَِّتی َأِذَن اللَُّھ َأْن ُتْرَفَع َو 

ُیْذَکَر ِفیَھا اْسُمُھ"(معصومین علیھم السالم) را با اصرار بجویید(التماس کنید))

زینت او (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ آن ِزينِتِه ـ96
شود)

زینت او (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ آن ِزينتها ـ97
شود)

زینت آن زنان (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ ِزينتهن ـ98
آن شود)

زینت دادند - آراستند (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر زينواْ ـ99
جذب بھ آن شود)

آن را زینت داد (زینت : آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ زينهـ100
آن شود)

ِزينتکُم ـ95
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ترجمھکلمهفهرست

ســ1
با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی 

صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده 
نزدیکتری اشاره دارد.

خواستھ ات (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب سؤلَکـ2
کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سئَاِتيکُم ـ3
برایتان خواھم آورد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سئَاِويـ4

منضم خواھم شد - پناه خواھم برد(کلمھ ماوي مصدر میمي از فعل أوي - یاوي - اویا و ماوي است، وقتي 
مي گویي : أوي الي کذا معنایش این است کھ فالني خود را منضم بھ فالن کس یا فالن چیز کرد، مضارعش 

یاوي و مصدرش اوي و باب افعالش آوي - یؤوي - ایواء است، یعني فالني را منضم بھ خود کرد و معناي آیھ 
این است کھ پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت : من بھ زودي بھ کوھي منضم مي شوم تا 

مرا از آب حفظ کند. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 
جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سؤال شد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب سِئلَ ـ5
کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از او (مؤنث) سؤال شد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است سِئلَت ـ6
حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سؤال شدند - از آنان خواستھ شد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور سِئلُواْ ـ7
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

بد استساَء ـ8

بد است (مؤنث)ساَءت ـ9

شتري کھ ده شکم زاییده باشد(جزء حیواناتي است کھ اعراب جاھلیت کشتن و خوردن آن وسوار شدن بر آن را 
بر خود حرام کرده بودند. شتراني بوده کھ بھ سبب نذر آن را  مانند بحیره  از کار معاف مي  کردند، مثًال نذر 

مي  کردند: "اگر مسافرم بھ سالمت برگردد و یا مریضم بھبودي حاصل کند، فالن ماده شترم سائبھ باشد ، یعني 
مانند بحیره از آن نفعی نبرم و او را از ھیچ آب و علفي باز ندارم. بھ نقلی دیگرسائبھ شتراني بوده  اند کھ در راه 

خشنودي و جلب رضایت بت ھا و بھ منظور تقرب بھ آنھا آزاد مي  شده  اند و سائبھ و ھر چیز دیگري کھ براي 
بت نذر مي شده آنرا بھ خادمان بتکده مي  دادند آنھا نیز شیر آن شتران و سایر منافع نذورات را بھ مصرف ابن 

در راه مانده ھا و سایر فقرا مي  رساندند
در نقل دیگر سائبھ ماده شتري را مي  گفتند کھ ده شکم پي در پي ماده شتر بیاورد، چنین شتري محترم مي  شده 
دیگر بر پشتش سوار نمي شدند و اگر کشتھ مي شد کرک و پشمش را از پوستش نمي کندند و اگر زنده مي ماند از 
شیرش جز مھمانان کسي نمي نوشید و ھر چھ ھم بعد از آن مي زائید اگر ماده بود گوشش را پاره کرده و ھمراه 
مادرش آزادش مي کردند ، مادر را سائبھ و این بچھ را بحیره مي گفتھ اند.بھ احتمال قوي این اختالف اقوال ناشي 

از اختالف در سلیقھ  ھاي اقوام و قبائل مختلف بوده  و ھمھ این معاني صحیح باشد)

ساِئحاٍت ـ11
زناني کھ (درپي کسب رضاي الھي)دائم در حرکتند(اسم فاعل از سیاحت بھ معناي راه افتادن و در زمین گشتن 
است و بھ ھمین جھت بھ آبي کھ دائما روان است، سائح مي گویند.  در روایات روندگان بھ مساجد و جھادگران 

در راه پروردگار از مصادیق "سائحون" بیان شده اند پس بھ طور کلی مقصود از "سائحون" کسانی ھستند 
برای انجام کارھایی کھ مورد رضای پروردگار است، دائمًا در حرکت ھستند و این شامل کسانی کھ برای رفع 

حاجت نیازمندان بھ این سو و آن سو می روند نیز می شود)

ساِئبٍة ـ10
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ساِئحونَ ـ12
مرداني کھ (درپي کسب رضاي الھي)دائم در حرکتند(اسم فاعل از سیاحت بھ معناي راه افتادن و در زمین گشتن 

است و بھ ھمین جھت بھ آبي کھ دائما روان است، سائح مي گویند. در روایات روندگان بھ مساجد و جھادگران 
در راه پروردگار از مصادیق "سائحون" بیان شده اند پس بھ طور کلی مقصود از "سائحون" کسانی ھستند 

برای انجام کارھایی کھ مورد رضای پروردگار است، دائمًا در حرکت ھستند و این شامل کسانی کھ برای رفع 
حاجت نیازمندان بھ این سو و آن سو می روند نیز می شود)

گوارا - راحت الحلقوم (سائغ اسم فاعل از سوغ است، گفتھ مي شود : ساغ الطعام و الشراب - غذا و شراب روان ساِئغٌ ـ13
شد و این را وقتي گویند کھ شراب (مایعات  آشامیدني) گوارا باشد و بھ آساني در گلو فرو رود)

سوق دھنده (از مصدرسیاقھ بھ معناي وادار کردن بھ راه رفتن است، در صورتي کھ راننده در عقب قرار داشتھ ساِئق ـ14
باشد،بھ عکس قیادت کھ بھ معناي کشیدن از جلو است)

سؤال کننده - در خواست کنندهساِئلٌـ15

درخواست کنندگان - سوال کننده ھا - گدایانساِئِلني ـ16

بھ سرعت حرکت کنندگان (ازکلمھ سبح بھ معناي سرعت در حرکت است، ھمچنان کھ بھ اسب وقتي بھ سرعت ساِبحاِت ـ17
مي دود سابح مي گویند)

زره ھاي فراخ (جمع سابغة)ساِبغاٍت ـ18

سبقت گیرندهساِبق ـ19

سبقت گیرنده ھا(مؤنث)ساِبقَاِت ـ20

سبقت گیریدساِبقُواْ ـ21

سبقت گیرنده ھاساِبقُونَ ـ22

سبقت گیرنده ھاساِبِقني  ـ23

سجده کنندهساِجداً ـ24

سجده کننده ھاساِجدونَ ـ25

سجده کنندگانساِجِدينـ26

آستانھ ی خانھ ھایشان (نزول عذاب بھ ساحت آنان، کنایھ است از نزول آن از ھمھ طرف، بھ طوري کھ عذاب ساحِتِهمـ27
ایشان را احاطھ کند)

ساِحر ـ28
جادوگر (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 
محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 

وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ساِحراِن ـ29
دو جادوگر (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ساِحرونَ ـ30
جادوگران (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ساحل - کناره دریا یا رود بزرگساِحِل ـ31
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ساِخِرينـ32

مسخره کنندگان (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، 
بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ تسخیر چون تسخیر 

بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر خالف میل باطني اش 
انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف 
مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ 

با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این 
است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای 

برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، 
زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ 
است، نمی رسد. وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ 

بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

فرمانروایان ما (کلمھ سادة جمع سید ( آقا) است و کلمھ سید بھ معناي مالک بزرگي است کھ تدبیر امور شھر و سادتنا ـ33
سواد اعظم (سیاھي بزرگتر) یعني جمعیت  بسیاري را عھده دار باشد)

ششمین آنھاساِدسهم ـ34

راه برد - حرکت دادسار ِبــ35

رونده در راه  کھ رفتن خود را علني کند و پنھان ندارد (از کلمھ َسَرب یا ُسرب بھ معني معناي در سرازیري ساِرب ـ36
رفتن، روان شدن اشک و نیز رفتن در ھر راه مي باشد)

بشتابیدساِرعواْ ـ37

مرِد دزدساِرق ـ38

زنِ  دزدساِرقَةُ ـ39

دزدانساِرقُونَـ40

دزدانساِرِقني ـ41

ساعِة ـ42
قطعھ اي از زمان (ٱلسَّاَعة: قیامت(آن ساعت معروف).  َساَعة: بھ معنی "قطعھ ای از زمان" است کھ در قرآن 

کریم 37 بار با "ٱل" آمده کھ ھمھ بھ معنی قیامت است و 8 بار بدون "ٱل" آمده کھ بھ معنی لحظھ یا قطعھ ای از 
زمان است)

زیرشساِفلَها ـ43

سمت پایین ھاساِفِلنيـ44

ساٍق ـ45

ساق -از زیر زانو تا مچ پا (در عبارت "َیْوَم ُیْکَشُف َعن َساٍق َوُیْدَعْوَن ِإَلى ٱلسُُّجوِد َفَلا َیْسَتِطیُعوَن: روزی کھ از 
ساقی کنار زده می شود(پوشش از روی ساقی کھ بھ دلیل عظمتش ناشناختھ است کنار زده می شود) و بھ سوی 
سجده کردن دعوت می شوند پس ھر چھ سعی می کنند نمی توانند"، برداشتن حجاب یا کشف از ساق کنایھ اي 
است براي نشان دادن  نھایت درجھ شدت و سختي، چون وقتي انسان بھ سختي دچار زلزلھ یا سیل یا گرفتاري 
دیگر مي شود، دامن لباسش را باال می کشد، تا بھتر و سریع تر بھ تالش بپردازد و وسیلھ فرار از گرفتاري را 
فراھم سازد و در این حالت ساقش پیدا می گردد. از طرفي طبق روایتی از امام کاظم علیھ السالم استعاره اي 

است براي نشان دادن جلوه اي از پروردگار در روز قیامت کھ موجب مي شود ھمھ آنھایي کھ در دنیا اھل 
سجده واقعي بوده اند، بي اختیار بھ سجده بیفتند و آنان کھ در دنیا اھل سجده نبوده اند در آن ھنگام توان سجده 
کردن ندارند و در حسرت لذت این سجده می مانند. البتھ معنای دوم با آیھ سازگارتر است مخصوصًا بھ دلیل 

باب استفعال "فال یستطیعون" کھ در آن طلب نمودن با کوشش بسیار نھفتھ است)
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سقوط کنندهساِقطاً ـ46

از دو ساقش (در اصل "َساَقْین" بوده کھ نون تثنیھ بھ جھت مضاف واقع شدن حذف شده است)ساقَيهاـ47

بي حرکت - ساکنساِکناًـ48

جاری شد - پر و سپس سر ریز شدسالَتـ49

سالمھاساِلمونَ  ـ50

بیھوده کاران (از مصدر "سمود " بھ معني " لھو" و لھو بھ معناي ھر عمل سرگرم کننده اي است کھ انسان را ساِمدونَ ـ51
از کاري مھم و حیاتي و وظیفھ اي واجب باز بدارد)

جماعتي کھ در شب در بیابان پیاده شوند و بھ گفتگو بپردازند (این کلمھ با وجود مفرد بودن معناي جمع مي دھد)ساِمراً ـ52

مردي از بني اسرائیل کھ در زماني کھ حضرت موسي بھ کوه طور براي مناجات با خداي تعالي و دریافت ساِمِري ـ53
الواح تورات رفتھ بود، گوسالھ اي از طال ساخت و مردم را بھ پرستش آن دعوت نمود

باھم برابر شدساوٰي ـ54

زمین ھموار یا  خالي از گیاهساِهرِة ـ55

قرعھ کشي کردساهم ـ56

غافالن - سھل انگاران (اسم فاعل از کلمھ سھو بھ معني غفلت)ساهونَ ـ57

سأَتلُواْ ـ58
خواھم خواند(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأُرِهقُه ـ59
و را مجبور خواھم کرد(فرا خواھم گرفت)(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ 

قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ 
فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأُِريکُم ـ60
بھ شما نشان خواھم داد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأَستغِفر ـ61
آمرزش خواھم طلبید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 
جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأَصِرف ـ62
منصرف خواھم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 
جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأَصِرف ـ63
باز خواھم داشت - منصرف خواھم کرد ( در عبارت "َسَأْصِرُف َعْن َءاَیاِتَي ٱلَِّذیَن َیَتَکبَُّروَن ِفي ٱْلَأْرِض " منظور 
این است کھ خداوند متکبران را از فھم آیاتش باز مي دارد در واقع مجازات تکبر باز ماندن از ھدایت و رشد و 

کمال است)

سأُصِليِه ـ64
اورا داخل خواھم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأَکْتبها ـ65
آن را خواھم نوشت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
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سؤال کرد - درخواست نمود (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور سأَلَـ66
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از تو سؤال کردم - ازتو خواستم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور سأَلْتک ـ67
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از شما سؤال کردم - ازشما خواستم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای سأَلْتکُمـ68
شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سؤال کردیم - درخواست نمودیم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور سأَلْتم ـ69
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از او خواستید(اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این سأَلْتموهـ70
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سأَلْتموهنـ71
از آن زنان خواستید - از آن زنان سؤال کردید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی 
کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع 

یک حاجت)

از آنان سؤال کردي (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال سأَلْتهم ـ72
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سأُلِْقيـ73
خواھم افکند(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأَلَکـ74
از تو سؤال کرد - از تو درخواست نمود (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ 

دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 
حاجت)

سؤال کردند - درخواست نمودند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور سأَلُواْ ـ75
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از آن سؤال کرد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این سأَلَها ـ76
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

از آنھا سؤال کرد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این سأَلَهم ـ77
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

سأُنبئُک ـ78
با خبرت خواھم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 
جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سأُنِزلُ ـ79
نازل خواھم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سباتاً ـ80
راحتي و فراغ - قطع (اگر خواب را قطع خوانده، بدین جھت بوده کھ در خواب تصرفات نفس در بدن قطع 

مي شود یا اینکھ خواب قطعي است براي کار وفعالیت، با کلمھ "سبت" بھ معني شنبھ نیز ھم ریشھ است چون 
شنبھ نیز براي یھود قطع و تعطیلي کار محسوب مي شد)

نام سلسلھ اي کھ از سال 850 ق م تا سال 115 ق م در محل " یمن "کنوني حکومت داشتندسبٍإ ـ81
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سبٍب ـ82
وسیلھ - طریق - طناب (سبب بھ معناي ھر چیزي است کھ با آن و بھ وسیلھ آن چیز دیگري را بھ دست مي آورند 

و بھ ھمین جھت است کھ طناب را سبب مي گویند چون بھ وسیلھ آن آب از چاه بیرون مي آورند  و طریق را 
سبب مي گویند چون بھ وسیلھ آن بھ مقصد مي رسند و " در" را سبب مي گویند چون بھ وسیلھ آن وارد خانھ 

مي شوند)

سبِت ـ83

شنبھ (کلمھ سبت در اصل بھ معناي قطع است و از ھمین جھت بھ قطع سیر، مي گویند سبت السیر و نیز سبت 
الشعر، تراشیدن مو است. بعضي گفتھ اند : پروردگار تعالي روز شنبھ را بدین جھت سبت خوانده کھ خلقت 

آسمانھا و زمین را در روز یک شنبھ شروع کرد و شش روز طول کشید روز ھفتم کھ ھمان شنبھ مي شود عمل 
خود را قطع کرد و بدین جھت روز شنبھ را سبت خوانده و جملھ سبت فالن بھ این معنا است کھ فالني وارد در 

شنبھ شد . پروردگار متعال بھ گروھی از بنی اسرائیل کھ در قرآن کریم "اصحاب السبت" نامیده شده اند، فرمان 
داد کھ شنبھ ھا کار کردن را تعطیل کنند تا بھ امور خانواده و نظافت خویش بپردازند آنان کھ شغلشان صید 

ماھی بود، حوضچھ ھایی ساختند و شنبھ ھا ماھیھا را بھ درون حوضچھ ھا می راندند و سپس راه خروجشان 
را می بستند و یکشنبھ آنھا را صید می کردند ولی با این وجود عذاب شدند)

سبِتِهمـ84

شنبھ آنھا(کلمھ سبت در اصل بھ معناي قطع است و از ھمین جھت بھ قطع سیر، مي گویند سبت السیر و نیز 
سبت الشعر، تراشیدن مو است. بعضي گفتھ اند : پروردگار تعالي روز شنبھ را بدین جھت سبت خوانده کھ خلقت 
آسمانھا و زمین را در روز یک شنبھ شروع کرد و شش روز طول کشید روز ھفتم کھ ھمان شنبھ مي شود عمل 
خود را قطع کرد و بدین جھت روز شنبھ را سبت خوانده و جملھ سبت فالن بھ این معنا است کھ فالني وارد در 

شنبھ شد . پروردگار متعال بھ گروھی از بنی اسرائیل کھ در قرآن کریم "اصحاب السبت" نامیده شده اند، فرمان 
داد کھ شنبھ ھا کار کردن را تعطیل کنند تا بھ امور خانواده و نظافت خویش بپردازند آنان کھ شغلشان صید 

ماھی بود، حوضچھ ھایی ساختند و شنبھ ھا ماھیھا را بھ درون حوضچھ ھا می راندند و سپس راه خروجشان 
را می بستند و یکشنبھ آنھا را صید می کردند ولی با این وجود عذاب شدند)

سبحـ85
تسبیح گفت - از عیب و نقص بري دانست- گفت کھ ھیچ عیب و نقصی ندارد (در عبارت "َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّک " 
منظور این است کھ بوسیلھ ستودن پروردگارت او را از عیب بري بدان مثًال بگو او نھ نتھا ناتوان نیست بلکھ 

تواناي بي نھایت است. تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)

سبحـ86
تسبیح گو - از عیب و نقص بري بدان- بگو کھ ھیچ عیب و نقصی ندارد (در عبارت "َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّک " منظور 

این است کھ بوسیلھ ستودن پروردگارت او را از عیب بري بدان مثًال بگو او نھ نتھا ناتوان نیست بلکھ تواناي 
بي نھایت است. تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)

سبِح ـ87
تسبیح گو - از عیب و نقص بري بدان - بگو کھ ھیچ عیب و نقصی ندارد(در عبارت "َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّک " منظور 

این است کھ بوسیلھ ستودن پروردگارت او را از عیب بري بدان مثًال بگو او نھ نتھا ناتوان نیست بلکھ تواناي 
بي نھایت است .حرکت حرف "ح" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است. تسبیح : منزه و 

عاري از عیب دانستن)

سبحاً ـ88
بھ سرعت حرکت کردني نگفتني(سبح در اصل بھ معني دویدن و تند راه رفتن در آب ویا سرعت در حرکت مي 

باشد درعبارت "ان لک في النھار سبحا طویال " سبح طویل در روز کنایھ از غور در مھمات زندگي و انواع 
زدوبندھا در برآوردن حوائج زندگي است . و معناي آیھ این است کھ تو در روز مشاغل بسیار داري کھ ھمھ 

وقتت را فرا گرفتھ )
از ھر عیب و نقصي بري است - منزه است-ھیچ عیبی نداردسبحانَ ـ89

تو ھیچ نقص و عیبی نداری- از ھر عیب و نقصي بري ھستي - منزه ھستي- ھیچ عیبی نداریسبحانک ـ90

سبحانهـ91
او از ھر عیب و نقصي بري است - او منزه است- او ھیچ عیب و نقصی ندارد(عبارت "ُسْبَحاَنُھ َو َتَعاَلىٰ َعمَّا 
َیِصُفوَن " بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد پروردگار متعال و صفات او محدود است در حالی کھ 
پروردگار و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ پروردگار از ھر توصیفی 
کھ در مورد او شود بزرگتر است. عبارت "ُسْبَحاَنُھ َعمَّا ُیْشِرُکوَن " یعنی : او این عیب و نقصي را کھ برایش 

شریک تصور کنند، ندارد)
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سبحواْـ92
تسبیح گفتند - از عیب و نقص بري دانستند (در عبارت َ"َسبَُّحوْا ِبَحْمِد َربِِّھْم " منظور این است کھ بوسیلھ ستودن 

پروردگارشان او را از عیب بري می دانند مثًال می گویند او نھ نتھا ناتوان نیست بلکھ تواناي بي نھایت است. 
تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)

تسبیح گویید - از عیب و نقص بري بدانید (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)سبحواْ ـ93

او را تسبیح گویید - او را از عیب و نقص بري بدانید (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)سبحوه ـ94

او را تسبیح گو - او را از عیب و نقص بري بدان (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)سبحهـ95

حیوان وحشي گوشتخوار مانند شیر و گرگ و پلنگسبع ـ96

ھفت - ھفت گانھسبع ـ97

ھفتسبعةُ ـ98

ھفتادسبعونَ ـ99

ھفتادسبِعني ـ100

جلو افتاد - پیشي گرفتسبق ـ101

سبقت گرفتني نگفتني و وصف ناشدنی (وقتی مفعول مطلق باشد)سبقاً ـ102

جلو افتاد - پیشي گرفت (مؤنث)سبقَتـ103

جلو افتاده اند - پیشي گرفتھ اندسبقُواْ ـ104

از ما جلو افتاده اند - از ما پیشي گرفتھ اندسبقُونا ـ105

راھھا - راه و رشھاسبلَـ106

راھھاي ما - راه و روش ماسبلَناـ107

سِبيٍل ـ108

راه - روش- ایراد و مجازات(عبارت"َقاُلوْا َلْیَس َعَلْیَنا ِفي ٱْلُأمِّیِّیَن َسِبیٌل "یعنی:"بي سوادھا بر ما سبیلي(راه 
تسلطی) ندارند." طائفھ ای از یھود خود را اھل کتاب و غیر خود را اّمي و بي سواد مي خواندند ، پس اینکھ گفتند 
: بي سوادھا بر ما سبیلي ندارند ، معنایش این است کھ غیر بني اسرائیل حق ندارد کھ بر بني اسرائیل مسلط شود 
پس خوردن مال آنان بر ما حالل است تا از قدرت گرفتن آنان جلوگیری کنیم و برتری بنی اسرائیل بر دیگران 
را کھ بھ خیال خود خواست پروردگار می پنداشتند، بدینوسیلھ حفظ کنند و بھ این ادعاي دروغین رنگ و لعاب 
دینی زده بودند. در عبارت "َما َعَلى ٱْلُمْحِسِنیَن ِمن َسِبیٍل" کلمھ "سبیل" کنایھ از این است کھ آنھا از آسیب دیدن 

ایمنند ، مثل اینکھ در یک قلعھ مستحکم قرار گرفتھ  اند کھ کسي "راه" بھ آنجا ندارد و نمي تواند صدمھ  اي بھ 
ایشان برساند یا ایرادی بر آنان بگیرد)

سِبيِل ٱللَّهـ109
راه اهللا(با مراجعھ بھ دعای ندبھ از امام صادق علیھ السالم در می یابیم کھ بارزترین مصداق کلمھ "سبیل اهللا" 
ھمان ائمھ اطھار علیھم السالمند: "وَ ُقْلَت ما َاْسَئُلُكْم َعَلْیِھ ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمنْ شآَء َاْن َیتَِّخَذ ِالى  َربِِّھ َسبیًال، َفكاُنوا ُھُم 

السَّبیَل ِاَلْیَك: و فرمودى: "من از شما براى رسالت مزدى نخواھم مگر كسى كھ بخواھد بسوى پروردگار خویش  
راھی بگیرد پس آنان ھمان راه معروف بھ سوی تواند(سبیل اهللا)"")

سِبيلَاْ ـ110

راه - روش (در عبارت "ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُکَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا ٱلسَِّبیَلْا " در آیھ شریفھ 67 سوره مبارکھ احزاب در 
اصل ھمان "سبیل" مي باشد کھ از جھت ھم آوایي با آیات قبل بھ این شکل آمده است. این کلمھ بھ ھنگام وقف 

"سبیال" و بھ ھنگام وصل "سبیَل" خوانده می شود بھ دلیل عالمتی بھ شکل بیضی راست کھ در قرآنھای با رسم 
الخط عربی بر روی الف نھاده شده است (رجوع شود بھ کتاب "کتاب آموزش روخوانی قرآن کریم با استفاده از 

شعر و نقاشی" کھ بھ صورت رایگان می توانید آن را از آدرس ذیل دانلود 
(( http://www.mobin110.blogfa.com/post/144:کنید
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راه و روش توسِبيِلک ـ111

راه و روش ماسِبيلَنا ـ112

راه و روش اوسِبيِلِه ـ113

راه و روش آنھاسِبيلَهم ـ114

راه و روش منسِبيِليـ115

خواھي دیدستبِصر ـ116

شش(6)ِستِة ـ117

مرا خواھي یافتستِجدِني ـ118

خواھید یافتستِجدونَ  ـ119

دعوت خواھید شدستدعونَـ120

ستذْکُرونَ ـ121
متوجھ خواھید شد- یادآورخواھید شد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ستذْکُرونهنـ122
از آن زنان یاد خواھید کرد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 
مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را 

مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)
پوششِستراً ـ123

ستردونَ ـ124
بازگردانده خواھید شد (با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سترِضعـ125

شیر خواھد داد (در عبارت "َوِإن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُھ ُأْخَرىٰ ":(و اگر [کارتان در این زمینھ شیر دادن کودک] 
با یکدیگر بھ سختی کشید [و نھایتًا بھ توافق نرسیدید،] زنی دیگرکودک را [با ھزینھ پدر] شیر دھد) بھ زودي 

زني دیگر غیر از مادر طفل او را شیر خواھد داد (منظور این است کھ باید بھ زودي و قبل از آنکھ کودک 
گرسنھ شود، زني دیگر آن کودک را شیر دھد). با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود 
البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است 

کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

ستعلَمونَ ـ126
خواھید دانست (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن 
داده نمي شود. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

ستغلَبونَ ـ127
بر شما غلبھ مي شود - شکست خواھید خورد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود 

البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است 
کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

ستکْتب ـ128
نوشتھ خواھد شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

شصت (60)ِستني ـ129
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سجدـ130
سجده کرد (سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن است. سجده 

غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از 
سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده 

آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

سجداً ـ131
سجده کنان (جمع ساجد،سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 

است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 
18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ 

سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

سجدواْ ـ132
سجده کردند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن است. سجده 

غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از 
سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده 

آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

سجرت ـ133
افروختھ شد (در عبارت "ِإَذا ٱْلِبَحاُر ُسجَِّرْت "تسجیر و افروختن دریاھا، بھ دو معنا تفسیر شده، یکي افروختن 

دریایي از آتش و دوم پر شدن دریاھا از آتش -از کلمھ سجر بھ معناي شعلھ ور کردن و تیز کردن آتش است و بھ 
قولي پر کردن از آتش)

ِسِجلِّ ـ134
طومار ("سجل" سنگي است کھ در قدیم بر آن مي نوشتند، ولي بعدًا بھ ھر چیزي کھ بشود روي آن نوشت سجل 

گفتھ شده لذا در عبارت "کطي السجل للکتب" یعني مثل پیچیدن چیزي کھ در آن چیزي نوشتھ شده باشد تا 
محفوظ بماند)

زندانِسجِن ـ135

سجوِد ـ136
سجده کردن - سجده کنندگان (سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین 

نھادن است، سجود مصدر بوده وبھ یکبار انجام دادن آن، سجده مي گویند، در عبارت "ِللطَّاِئِفیَن َوٱْلَعاِکِفیَن 
َوٱلرُّکَِّع ٱلسُُّجوِد" بھ معنی سجده کنندگان.سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت 

پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و 
ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار )

بھ سکون و آرامش رسید (سجو اللیل آن ھنگامي است کھ ظلمت شب ھمھ جا را فرا گیرد)سجٰي ـ137

ِسجيٍل ـ138

کلوخ - سنگ  ِگل - کلوخی کھ بر آن چیزی نوشتھ باشند(برخي گفتھ اند اصلش از سجین بھ معني آتش  است و 
برخي دیگر گفتھ اندھمان "سنگ ِگل " فارسي بوده کھ بعدھا عربي شده است . بعضي دیگر گفتھ اند : این کلمھ 

از سجل گرفتھ شده کھ بھ معناي کتاب است، گویا کھ در آن سنگ ریزه ھا چیزي نوشتھ شده کھ مستلزم عمل 
اھالک بوده . و بعضي دیگر گفتھ اند از کلمھ أسجلت گرفتھ شده کھ بھ معناي : ارسلت است . و ظاھرا اصل در 
ھمھ معاني مذکور ھمان ترکیب فارسي معرب است کھ معناي سنگ و گل را مي رساند و سجل بھ معناي کتاب 

نیز از آن گرفتھ شده چون بھ طوري کھ گفتھ  اند : رسم بر این بوده کھ نوشتھ ھا و مطالب را بر سنگ 
مي نوشتھ اند کھ براي ھمین ساختھ مي شده آنگاه از باب توسعھ در استعمال، کتاب را ھم سجل نامیدند ھر چند کھ 

از جنس کاغذ مي بود، کلمھ اسجال بھ معناي ارسال نیز از ھمین اصل گرفتھ شده است)

سفلي (پستي) روي سفالي دیگر و یا بھ عبارتي پستي دو چندان و گرفتاري در چنان پستي مخالف علیینِسجٍني ـ139

سحاب ـ140

ابرھا(یک قطعھ ابر بارانزای کمولونیمبوس با طول و عرض و ارتفاع ھزار متر، وزنی حدود یک میلیون تن 
دارد وزنی معادل یک گلھ فیل دویست تایی ولی از آنجا کھ چگالیش از ھوای نزدیک سطح زمین کمتر و از 

چگالی ھوای باالی جو بیشتر است در باالی سطح زمین در ارتفاعی بین 2 تا 12 ھزار متر، معّلق می ماند. در 
آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ رعد، با وصف ابرھا با کلمھ "ثقال: بسیار سنگین و گرانبار" و ھمچنین در آیھ 

شریفھ 164 سوره مبارکھ بقره با عبارت "َوٱلسََّحاِب ٱْلُمَسخَِّر َبْیَن ٱلسََّماِء َوٱْلَأْرِض: و ابر کھ میان آسمان و زمین 
مسّخر شده " بھ این شگفتی خلقت اشاره شده است. در واقع پروردگار حکیم، جرم حجمي ابر را بھ اندازه اي 
قرار داده کھ نھ بر روي زمین قرار گیرد تا پستي و بلندیھا مانع حرکتش شوند و نھ بسیار باال رود کھ از جّو 

زمین خارج گردد یا بارانش قبل از رسیدن بھ زمین بخار شود)
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سحاٍر ـ141
بسیار سحر کننده - جادوگر زبردست (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي 
کھ داراي شکم و بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد 

کھ غالب جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

سحت ـ142

عمل نادرستي کھ مایھ ننگ عامل آن گردد - رشوه- ھر مالي کھ از راه حرام کسب شود(در اصل بھ معناي 
پوستھ اي است کھ دور ریختھ مي شود اینگونھ اعمال، دین و مروت انجام دھنده آن را مي پوشاند و بھ صورت 
پوستھ اي در مي آورد کھ باید دور ریختھ شود ھر گوشتي کھ از سحت یعني از غذاي حرام دربدن یک انسان 

بروید آتش سزاوار بھ آن است وبھ ھمین جھت رشوه را "ُسحت" خوانده اند. امام صادق  علیھ  السالم  فرمودند : 
ُسحت بھ معناي بھائي است کھ کسي در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگیرد و ھمچنین مھر زن زنا 

کار و رشوه گرفتن در برابر حکم  و اجرتي کھ کاھن و جادوگر مي گیرد سحت است. از امام علی علیھ السالم 
درباره معنی "ُسحت" پرسیده شد، حضرت فرمود : "رشوه است"، سؤال شد : رشوه در حکم ؟ فرمود : نھ ، 

رشوه در حکم ، کفر است(رشوه ای کھ یک حاکم و قاضی بگیرد تا حّقی را پایمال کند معادل کفر است))

سحر - سپیده دمسحٍرـ143

ِسحر ـ144
جادو(کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع محتاج 
آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران وردی را 

خوانده و سپس فوت می کنند)

ِسحراِن ـ145
دو جادو (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 
محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 

وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

سحرةَ ـ146
جادوگران (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ِسحِرک ـ147
جادوي تو (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

سحرواْ ـ148
جادو کردند (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ِسحِرِهـ149
جادوي او (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ِسحِرِهم ـ150
جادوي آنھا (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

ِسحِرِهما ـ151
جادوي آن دو (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و بالطبع 

محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب جادوگران 
وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

تکھ تکھ کردن و خورد کردن چیزي با دست (در جملھ "َفُسْحقًا لَِّأْصَحاِب ٱلسَِّعیِر "حکم نفریني براي اصحاب سحقاً ـ152
جھنم دارد)

بسیار دور- دور افتادهسِحيٍق ـ153

رام ومسّخر کرد - بھ خدمت گرفتسخر ـ154
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مسخره کرد (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ 
طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ تسخیر چون تسخیر بھ 
معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر خالف میل باطني اش انجام 

دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف 
مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ 

با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این 
است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای 

برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، 
زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ 
است، نمی رسد. وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ 

بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند

 منظور از "َسِخَر ٱللَُّھ ِمْنُھْم : اهللا آنان را مسخره می کند" این است کھ پروردگار آنان را بھ کاری خالف میلشان 
وا می دارد و با اینکھ فکر می کنند بھ نفع خود عمل می کنند در جھت نابودی خود قدم بر می دارند)

سخرنا ـ156

رام ومسّخر کردیم - بھ خدمت گرفتیم (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و 
غرضش، انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است 

کلمھ تسخیر چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر 
خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و 

ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ 
خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از 
یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار 

منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و 
او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ 

بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ 
وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

سخرناهاـ157

آن را رام ومسّخر کردیم - آن را  بھ خدمت گرفتیم (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف 
ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و فرق 

میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم 
است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز 

ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را 
وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار 

خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن 
آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. 
وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ 

مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

سِخر ـ155
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سِخرواْ ـ158

مسخره کردند (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ 
طوري کھ ھر بیننده  اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ تسخیر چون تسخیر بھ 

معناي آن است کھ کسي را آن قدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر خالف میل باطني اش 
انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف 
مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ 

با جمادات نیز ممکن است.معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این 
است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای 

برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، 
زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ 
است، نمی رسد. وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ 

بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

سخرها ـ159

آن را رام ومسّخر کرد - آن را  بھ خدمت گرفت (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف 
و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب 

است کلمھ تسخیر چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و 
کارھایي بر خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و 

نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  
نیرنگ کرد بھ عبارت دیگر ھنگام مسخره کردن یک شخص با نیرنگ او را بھ کاری بیھوده وا می دارند کھ با 
ھدفی کھ شخص مسخره شونده از انجام آن کار دارد، متناقض است مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ 

بھ او بدھی در حالیکھ او بھ قصد یافتن ھدیھ آن را باز می کند بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن 
است. وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي 

گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

ِسخِرياً ـ160

بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند (سخریھ بھ معناي این است کھ 
انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده 

آن کار پي ببرد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن 
طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و 
بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می 
باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و 
نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد 

یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست 
آوردن ھدیھ است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن 

عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

سخِرياً ـ161

مسّخر - بھ خدمت گرفتھ شده ( درعبارت "ِلَیتَِّخَذ َبْعُضُھم َبْعضًا ُسْخِرّیًا " منظور این است کھ برخي، برخي 
دیگر رابھ خدمت گیرند. سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام 
دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ 

در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي 
جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ 

"تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف 
و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای 

خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی 
بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. وقتي گفتھ مي شود سخرت منھ 

معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در 
مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

خشم گرفتسِخطَـ162
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خشم (مخالف رضایت)سخٍط ـ163

سد - کوه و ھر چیزي است کھ راه را بند آورد و از عبور جلوگیري کند .سداً ـ164

درخت سدرِسدٍر ـ165

یک درخت سدرِسدرِة ـ166

یک ششمسدس ـ167

ُمھَمل - آن چھ بھ آن بي اعتنایي مي شود و بھ حسابش نمي آورند و بیھوده رھایش مي کنندسدي ـ168

سِديداً ـ169
محکم و استوار وبا صالبت(از ماده سداد است، کھ بھ معناي اصالت رأي و نظر و مایھ ی رشد بودن آن است و 

بنابر این، قول سدید، عبارت است از کالمي کھ ھم راست باشد و ھم لغو نباشد و یا اگر فایده دارد، فایده اش 
چون سخن چیني و امثال آن، غیر مشروع نباشد . پس بر مؤمن الزم است کھ بھ راستي آنچھ مي گوید مطمئن 

باشد و نیز گفتار خود را بیازماید، کھ لغو و یا مایھ ی فساد نباشد)

دو سد - دو کوه (سد بھ معني کوه و ھر چیزي است کھ راه را بند آورد و از عبور جلوگیري کند و یا بین دو سديِن ـ170
چیز حائل شود)

راز - مطلبي  کھ در دل  پنھان کرده باشند و نخواھند دیگران از آن خبردار شوند - بھ صورت پنھانیِسراً ـ171

پیشامدي کھ مایھ مسرت و شادي آدمي باشدسراُء ـ172

اسرار- رازھا(جمع سّر بھ معني مطلبي  کھ در دل  پنھان کرده باشند و نخواھند دیگران از آن خبردار شوند)سراِئر ـ173

سراب - آب موھومي کھ در بیابان از دور برق مي زند و انسان خیال مي کند آنجا آب است و ھر امر بي حقیقت سراٍب ـ174
را کھ بھ نظر حقیقت برسد نیز بھ عنوان استعاره سراب مي گویند

پیراھنھا (جمع سربال)سراِبيلَ ـ175

پیراھنھایشانسراِبيلُهم ـ176

چراغِسراجاًـ177

رھا کردنسراحاً ـ178

خیمھ (فسطاط و خیمھ اي است کھ نسبت بھ آنچھ کھ در آن است محیط باشد)سراِدقُها ـ179

سریعان - شتابندگان (جمع سریع)ِسراعاً ـ180

سرباً ـ181
مسلک و مذھب (سرب و نفق عبارت است از راھي کھ در زیر زمین کنده شده و از نظر عموم پنھان است . 
در عبارت "َفـٱتََّخَذ َسِبیَلُھ ِفي ٱْلَبْحِر َسَربًا " گویا راھي را کھ ماھي موسي پیش گرفتھ و بھ دریا رفت تشبیھ بھ 

نقبي کرده کھ کسي  پیش بگیرد و ناپدید شود)

آن زنان را رھا کنیدسرحوهن ـ182

بافتن زرهسرِد ـ183

تختھا (جمع سریر بھ معني تختي کھ بر روي آن مي نشینند)سرٍر ـ184

دزدي کردسرق ـ185

راز شما (سّر بھ معني مطلبي  کھ در دل  پنھان کرده باشند و نخواھند دیگران از آن خبردار شوند)ِسرکُم ـ186
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دائم ( بعضي گفتھ اند : این کلمھ از ماده سرد اشتقاق یافتھ و میم آن زیادي است و معناي "سرد "پشت سر ھم سرمداًـ187
بودن است)

شادي - شادمانيسروراً ـ188

رازشان - امور پنھانشانِسرهمـ189

جوي آبسِرياً ـ190

سریع - ھمیشھ و بی اندازه با سرعتسِريع ـ191

گسترده شده - مسطح شدهسِطحت ـ192

سعِة ـ193

توانگري (در اصل بھ معناي حالتي در جسم است کھ با داشتن آن حالت اشیائي دیگر را در خود مي گنجاند، 
مانند سعھ ظرف کھ ھر چھ بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در خود جاي مي دھد و لیکن بھ عنوان 

استعاره در غني نیز استعمال مي شود اما نھ ھر غنائي و از ھر جھتي، بلکھ غني از این جھت کھ گنجایش بذل و 
بخشش را دارد، مثل اینکھ مال وسیع، آن مالي است کھ ظرفیتي دارد کھ ھر چھ بخواھند مي توانند از آن خرج 

کنند و بھ ھمین معنا کلمھ نامبرده در مورد پروردگار متعال نیز استعمال مي شود، وقتي مي گوئیم خدا واسع است 
معنایش این است کھ او غني است کھ ھر چھ بخواھد بذل کند، ناتوانش نمي سازد، بلکھ ھر قدر بخواھد مي تواند 

بذل کند)

سعِتِه ـ194

توانگریش (در اصل بھ معناي حالتي در جسم است کھ با داشتن آن حالت اشیائي دیگر را در خود مي گنجاند، 
مانند سعھ ظرف کھ ھر چھ بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در خود جاي مي دھد و لیکن بھ عنوان 

استعاره در غني نیز استعمال مي شود اما نھ ھر غنائي و از ھر جھتي، بلکھ غني از این جھت کھ گنجایش بذل و 
بخشش را دارد، مثل اینکھ مال وسیع، آن مالي است کھ ظرفیتي دارد کھ ھر چھ بخواھند مي توانند از آن خرج 

کنند و بھ ھمین معنا کلمھ نامبرده در مورد پروردگار متعال نیز استعمال مي شود، وقتي مي گوئیم خدا واسع است 
معنایش این است کھ او غني است کھ ھر چھ بخواھد بذل کند، ناتوانش نمي سازد، بلکھ ھر قدر بخواھد مي تواند 

بذل کند)
نیک بخت شدند - سعادتمند شدندسِعدواْ ـ195

آتشھاي شعلھ ور (جمع سعیر) - دیوانگيسعٍر ـ196

شعلھ ور شد(از مصدر تسعیر  بھ معناي شعلھ ور ساختن آتش است، بھ طوري کھ زبانھ بکشد)سعرت ـ197

تالش کردند - سعي کردند(از کلمھ سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعواْ ـ198

تالش کرد (از کلمھ سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعٰيـ199

تالش و کوشش (در عبارت "َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُھ ٱلسَّْعَي " منظور از رسیدن بھ حد سعي و کوشش رسیدن بھ آن حد از سعي ـ200
عمر است کھ آدمي عادتًا مي تواند براي حوائج زندگي خود کوشش کند و این ھمان سن بلوغ است)

بھ صورت تند رفتنسعياً ـ201

نیک بختسِعيد ـ202

آتش افروختھ - آتش  پر شعلھ - زبانھ آتش - ششمین طبقھ از ھفت طبقھ جھنمسِعِري ـ203

تالشتان(سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعيکُم ـ204

تالشش(سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعيه  ـ205

تالش آن (در عبارت "َمْن َأَراَد ٱْلَئاِخَرَة َوَسَعيٰ َلَھا َسْعَیَھا "منظور تالشي کامل و خالصانھ براي بھ دست آوردن سعيهاـ206
مواھب آخرت مي باشد.سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)
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تالشش(سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعِيها ـ207

تالششان(سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)سعيهمـ208

کم عقلي و نداشتن رأي ثابت( از کلمھ سفھ بھ معناي خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل ناشي مي شود)سفَاهةٌـ209

سفرسفٍَرـ210

رسوالن - فرستادگان (جمع سفیر)سفَرٍة ـ211

سفرمانسفَِرنا ـ212

پایینترسفْلَٰي ـ213

خویش را بھ ناداني و سبک مغزي و کم عقلی بزند( از کلمھ سفھ بھ معناي خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل سِفه نفْسه ـ214
ناشي مي شود)

سفَهاً ـ215
 از روی کم عقلی- خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل ناشي مي شود(در عبارت "َوَلا ُتْؤُتوْا ٱلسَُّفَھاَء َأْمَواَلُکُم " 

طبق روایات منظور از سفیھ کسی است کھ نسبت بھ او این اعتماد واطمینان نیست کھ با آن مال کاری عاقالنھ 
بکند و از این رو کودکانی کھ بھ بلوغ فکری نرسیده اند و یا حتی شرابخوار نیز شامل آن می شود)

سفَهاُء ـ216
کم عقالن- سبک مغزان ( از کلمھ سفھ بھ معناي خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل ناشي مي شود. در عبارت 

"َوَلا ُتْؤُتوْا ٱلسَُّفَھاَء َأْمَواَلُکُم: بھ سفیھان اموالتان را ندھید  " طبق روایات منظور از سفیھ کسی است کھ نسبت بھ 
او این اعتماد واطمینان نیست کھ با آن مال کاری عاقالنھ بکند و از این رو کودکانی کھ بھ بلوغ فکری نرسیده 

اند و یا حتی شرابخوار نیز شامل آن می شود)
یک کشتيسِفينٍة ـ217

سِفيهاً ـ218
سبک مغز- کم عقل ( از کلمھ سفھ بھ معناي خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل ناشي مي شود. در عبارت "َوَلا 
ُتْؤُتوْا ٱلسَُّفَھاَء َأْمَواَلُکُم: بھ سفیھان اموالتان را ندھید  " طبق روایات منظور از سفیھ کسی است کھ نسبت بھ او 

این اعتماد واطمینان نیست کھ با آن مال کاری عاقالنھ بکند و از این رو کودکانی کھ بھ بلوغ فکری نرسیده اند 
و یا حتی شرابخوار نیز شامل آن می شود)

سِفيهناـ219
سبک مغزما - کم عقِل ما ( از کلمھ سفھ بھ معناي خفت نفسي است  کھ از کمي  عقل ناشي مي شود. در عبارت 
"َوَلا ُتْؤُتوْا ٱلسَُّفَھاَء َأْمَواَلُکُم : بھ سفیھان اموالتان را ندھید " طبق روایات منظور از سفیھ کسی است کھ نسبت بھ 
او این اعتماد واطمینان نیست کھ با آن مال کاری عاقالنھ بکند و از این رو کودکانی کھ بھ بلوغ فکری نرسیده 

اند و یا حتی شرابخوار نیز شامل آن می شود)
بھ آنان نوشاندسقَاهمـ220

آب دادن - جام - پیمانھ - ظرفي  کھ با آن آب مي آشامندِسقَايةَ ـ221

از نامھا یا طبقات جھنم (بھ روایتي طبقھ چھارم)سقَرـ222

سِقطَ ِفي أَيِديِهمـ223
بھ شدت پشیمان شدند (اصطالح" ُسِقَط ِفي َأْیِدیِھْم: بال در دست ھایشان افتاد" یعني طوري بال بر ایشان مسلط شد 
کھ گویي دستھایشان در آن بود و این تعبیر را غالبا در باره نادمیني کھ بھ آثار سوء عمل گذشتھ  شان مبتال شده  

اند و این ابتالء را پیش بیني نمي کردند، بھ کار برده مي شود)
افتادندسقَطُواْ ـ224

سقفسقِْف ـ225

سقفھاسقُفاً ـ226

آن را سوق دادیم - آن را حرکت دادیم(از مصدرسیاقھ بھ معناي وادار کردن بھ راه رفتن است، در صورتي کھ سقْناه ـ227
راننده در عقب قرار داشتھ باشد،بھ عکس قیادت کھ بھ معناي کشیدن از جلو است)
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نوشانده شدندسقُواْـ228

آب دادسقَٰي ـ229

آبشخورش - آب دادنشسقْياها ـ230

آب داديسقَيت ـ231

بیمارسِقيم ـ232

مستان (سکربھ زوال عقل بھ دلیل استعمال چیزي است کھ عقل را زایل مي کند،مي گویند و َسَکر بھ آن ماده سکَارٰي ـ233
مست کننده مي گویند)

از حرکت ایستاد و آرام گرفت("َوَلمَّا َسَکَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب ": ووقتی خشم موسی فرو کش کرد)سکَت ـ234

ماده مست کنندهسکَراً ـ235

سکْرةُ ـ236

مستي (مراد از سکره و مستي موت، حالتی است کھ فرد در حال مردن دارد: نھ مي فھمد چھ مي گوید و نھ 
مي فھمد اطرافیانش در باره اش چھ مي گویند. در قرآن کریم سوره مبارکھ ق آیھ شریفھ 19 از لحظھ ی مرگ با 

تعبیر "سکرة الموت" مستی مرگ یاد شده است. یافتھ ھای جدید علمی ثابت می کند کھ ھنگام مرگ حالتی شبیھ 
مستی برای انسان رخ می دھد شاید پروردگار مھربان با این تمھید سختی مرگ را برای بندگانش کاھش داده 

است: در میان دو نیمکره ی مخ غده ای بھ نام پینھ آل قرار دارد کھ با دستھ ھای عصبی اسفنجی احاطھ شده و با 
قسمتی از جمجمھ بھ ضخامت 6 تا 7 میلی متر پوشیده می شود یعنی عمًال بیشتر از قلب از آن حفاظت می گردد 
برای سال ھا تصور بر زائد بودن این غده بود.اما اکنون ثابت شده کھ این غده ماده ای بھ نام دی متیل تریپتامین 
(DMT) را تولید می کند کھ مسبب رؤیا دیدن در ھنگام خواب و حالتی شبیھ مستی در ھنگام مرگ است البتھ 
نسبت ترشح این ماده در حالت خواب بھ حالت مرگ مثل اندازه آب یک لیوان بھ آب یک رود می باشد. 1400 

سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ لحظھ مرگ حالتی شبیھ مستی بھ انسان دست می دھد، اشاره شده 
است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

ما چشم بندي شده ایم ( از مصدر تسکیر بھ معناي پوشاندن است)سکِّرت أَبصارناـ237

مستي آنھاسکْرِتِهم ـ238

آرام گرفتھ - ساکن شدهسکَنـ239

ھر چیزي است کھ انسان بھ وسیلھ آن سکونت و آرامش یابد - مایھ ی آرامشیسکَن ـ240

ساکن شدیدسکَنتم ـ241

کارد - چاقوِسکِّيناًـ242

آرامشسِکينةَ ـ243

آرامششسِکينته ـ244

سؤال کن - بپرس - بخواهسلْ ـ245

زنجیرھا( جمع سلسلھ و آن عبارت است از حلقھ ھایي کھ از جھت طول پشت سر ھم قرار مي گیرد)سلَاِسلُـ246

زنجیرھا( جمع سلسلھ و آن عبارت است از حلقھ ھایي کھ از جھت طول پشت سر ھم قرار مي گیرد)سلَاِسلَاْـ247

ھر چیزي است کھ از چیزي کشیده و بیرون آورده شود - چکیده - خالصھ - عصارهسلَالٍَةـ248
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دعایی است در آغاز و پایان سخن گفتن با دیگران بھ این معنی کھ بھ لطف پروردگار سالمتی بخش، در سالمت 
و عافیت باشی و نیز این کھ من جز سالمت تورا نمی خواھم و جنگ وستیزی با تو ندارم- سالمت و عافیت -
عاري از آفات ظاھري و باطني - کسي  کھ با سالمت و عافیت  برخورد کند، نھ با جنگ و ستیز و یا شر و 

ضرر- تسلیم(مصدر باب تفعیل بر وزن َفعال نیز می آید در عبارت "ِلَمْن َأْلَقىٰ ِإَلْیُکُم ٱلسََّلاَم;بھ کسی کھ تسلیم شما 
شد ") - از اسامی پروردگار متعال - سالم - خداحافظ (اگر در پایان مالقات بھ کار رود چون در زبان عرب در 

ھنگام خداحافظی نیز از کلمھ "سالم" استفاده می کنندمثل : "َقاَل َسَلاٌم َعَلْیَک َسَأْسَتْغِفُر َلَک َربِّي ِإنَُّھ َکاَن ِبي 
َحِفّیًا" کھ آخرین کالم حضرت ابراھیم علیھ و علی نبینا السالم بھ عمویش آزر ھنگام خداحافظی است و "َوِإَذا 

َخاَطَبُھُم ٱْلَجاِھُلوَن َقاُلوْا َسَلامًا"کھ اشاره دارد بھ اینکھ صحبت با جاھالن را ادامھ ندھیم و زود با آنان خداحافظی 
کنیم

 کلمھ "سالم" ھم یک از اسامی پروردگار متعال بھ معنی "کسی کھ برخوردش با دیگران از روی سالمت و .
 عافیت است"، می باشد و ھم کاربردش در آغاز و پایان مالقات، یک دعاست بھ این معني کھ عافیت و سالمتي
 تو را مي خواھم و ھم یک اعالن کھ مالقات من با تو از سر جنگ و ستیز نیست و قصد ضرر رساندن بھ تو را
 ندارم و خیر تو را می خواھم. منزلگاه بھشتیان در قرآن کریم، " دار السالم" نامیده شده است چون آنجا سراسر
 سالمتی است و درد و اندوه و خستگی و ماللی در آن راه ندارد، جنگ و ستیزی در آنجا نیست چون ھمھ تسلیم
 امر پروردگارند. منظور از عبارت "َتِحیَُّتُھْم ِفیَھا َسَلاٌم: در آن درود و تحیت بر آنھا "سالم" است" این است کھ
 ھنگامی کھ بھشتیان با یکدیگر مالقات می کنند یا فرشتگان نزدشان می آیند در ابتدای کالمشان با گفتن سالم

 برای ھم دعا و طلب خیر می کنند با مقایسھ "سالم" و معادلھای آن در زبانھای مختلف در می یابیم کھ این کلمھ
 در عین اختصار بار معنایی بیشتری نسبت بھ ھمھ آنھا دارد و برای ھمین طبق این آیھ بھشتیان نیز از ھمین

کلمھ در شروع گفتار و مالقات با یکدیگر استفاده می کنند
آبي سبک و لذیذ و برندهسلْسِبيلًاـ250

زنجیر(حلقھ ھایي کھ از جھت طول پشت سر ھم قرار مي گیرد)ِسلِْسلٍَةـ251

سلْطَانٌـ252
شخص یا چیزي کھ داراي سلطھ و سلطنت باشد -حجت و دلیلی قاطع- برھان - دلیل - دلیل قاطعی کھ باعث 

تسلط در بحث می گردد(حجت و دلیلی کھ بر عقل مسلط مي  شود و عقل چاره ای جز پذیرفتنش ندارد و بنابر 
این باعث خاتمھ و قطع بگو مگوھا می گردد. از مصادیق آن معجزاتی است کھ پروردگار متعال بھ پیامبران 

برای اثبات حقانیتشان داده است)
تسلطشسلْطَانه ـ253

قدرت و توانم (ھاء در آن ھاء سکت است و جزء کلمھ نمي باشد وتنھا براي حفظ حرکت حرف آخر اضافھ شده سلْطَاِنيه ـ254
است)

تسلطشان دادسلَّطَهم ـ255

قبًال انجام گرفتسلَف ـ256

متقدم - پیش - گذشتھسلَفاً ـ257

بھ شما طعنھ مي زنند( از کلمھ سلق - بھ فتحھ سین و سکون الم - بھ معناي زدن و طعنھ است)سلَقُوکُم ـ258

برد - نفوذ داد - وارد کرد(از کلمھ سلوک بھ معناي نفوذ کردن و نفوذ دادن است)سلَک ـ259

شما را داخل کردسلَکَکُم ـ260

آن را وارد مي کنیم - آن را نفوذ مي دھیمسلَکْناه ـ261

آن را داخل کرد (در عبارت "َفَسَلَکُھ َیَناِبیَع ِفي ٱْلَأْرِض "یعني آن (آب) را بھ صورت چشمھ ھایي در زمین سلَکَه ـ262
درآورد)

سالمتي داد - ایمني بخشید - نجات دادسلَّمـ263

سلَام ـ249
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صلحسلِْم ـ264

تسلیم بودن - خضوع - فرمانبريسلَم ـ265

تسلیم بودن - اسالمِسلِْم ـ266

سلَّم ـ267
نردبان - وسیلھ باال رفتن (سّلم در اصل بھ چیزي می گویند کھ در مواقع خطر بھ وسیلھ آن مي توان بھ مکانھاي 

بلند رفت و سالمت خود را حفظ نمود، ولی بھ تدریج از این کلمھ براي ھر چیزي کھ وسیلھ باال رفتن از قبیل 
نردبان استفاده شده است)

برده - تسلیمسلَماً ـ268

سلَّمتم ـ269
تسلیم کردید ("َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرِضُعوْا َأْوَلاَدُکْم َفَلا ُجَناَح َعَلْیُکْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا َءاَتْیُتم ِبـٱْلَمْعُروِف: و اگر خواستید کھ 

براي شیر دادن اجیر کنید(دایھ بگیرید) پس گناھي بر شما نیست ھنگامي کھ  آنچھ را دادید بھ صورت 
معروف(شناختھ شده و مردم پسند) بپردازید(با احترام و بھ طور کامل اجرتش را بھ او تقدیم کنید)")

تسلیم باشیدسلِّمواْـ270

ترنجبین - چیزي شبیھ ترنجبین (ترنجبین : شیره گیاه خارشتر کھ شیرین می باشد و شباھت آن بھ عسل (انگبین) سلْوٰي ـ271
باعث این نامگذاری گردیده است)

از آنان بپرسسلْهمـ272

بدون مرض و آفت - سالمسِليٍم ـ273

از پیامبران بني اسرائیل و فرزند حضرت داوود علی نبینا و علیھم السالمسلَيمانَ ـ274

سوراخسم ـ275

آسمان - سقف - سمت باال (سماء بھ معناي سمت باال است . در عبارت "َفْلَیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلي ٱلسََّماِء ُثمَّ ْلَیْقَطْع " سماِءـ276
یعني :باید طنابي از سقف [خانھ اش] بیاویزد، سپس خود را حلق آویز کند)

بسیار شنوایان - زودباوران (سماع بھ معناي کسي است کھ ھر حرفي را زود مي پذیرد و باور مي کند)سماعونَـ277

سماکُم ـ278

شما را نامید ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند 
.اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا 

مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در 
عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید 
مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید. حرکت میم 

آخرش بھ دلیل تقارن با ساکن و تشدید کلمھ بعد است)
چاقھا (جمع سمینة)ِسمانـ279

آسمانھاسماواٍتـ280

شنید - استجابت کرد (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ سِمعـ281
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

سمع ـ282
شنیدن - استجابت و قبول پیشنھاد و دعوت- گوش- گوشھا(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق 
مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. در عباراتی 
نظیر "َجَعْلَنا َلُھْم َسْمعًا َوَأْبَصارًا " منظور گوشھاست وچون سمع مصدر بوده آن را مفرد آورده برخالف بصر 

کھ اسم و بھ معني چشم است و براي ھمین جمع آمده است)
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سمعاً ـ283
شنیدن (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن 

سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. در عباراتی نظیر "َجَعْلَنا َلُھْم َسْمعًا َوَأْبَصارًا " منظور 
گوشھاست وچون سمع مصدر بوده آن را مفرد آورده برخالف بصر کھ اسم و بھ معني چشم است و براي ھمین 

جمع آمده است)

شنید (مؤنث)(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از سِمعت ـ284
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

شنیدید(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سِمعتم ـ285
سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

آن را شنیدید(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از سِمعتموه ـ286
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

سمعکُم ـ287
گوشھایتان (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از 

شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. در عبارت "َسْمَعُکْم َوَأْبَصاَرُکْم  " منظور گوشھاست 
وچون سمع مصدر بوده آن را مفرد آورده برخالف بصر کھ اسم و بھ معني چشم است و براي ھمین جمع آمده 

است)

شنیدیم - استجابت کردیم (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ سِمعنا ـ288
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

شنیدند - استجابت کردند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ سِمعواْ ـ289
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

آن را شنید (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از سِمعه ـ290
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

شنیدنش (گوشھایش)(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ سمِعِه ـ291
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

شنیدنشان (گوشھایشان) (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ سمِعِهم ـ292
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

سقفش - نقطھ مرتفعشسمکَهاـ293

حرارتي است کھ تا داخل رگھای بدن فرو مي رود و بدن از آن متالم مي گرددسموِم ـ294

سموهم ـ295

آنان را نام برید - نام و نشان و ویژگی آنھا را بگویید("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز 
کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و 

عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" 
بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این 

شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ آنھا 
را شریک پروردگار دانستھ اید)

ھمنامسِمياً ـ296

آن را نامگذاري کردیدسميتموها ـ297

اورا نامیدمسميتها ـ298

ھمیشھ و بی اندازه شنوا - ھمیشھ و بی اندازه شنونده(ھم صفت مشبھھ و ھم صیغھ مبالغھ کھ بھ جای اسم فاعل سِميع ـ299
نیز بھ کار می رود)

چاقسِمٍني ـ300

دندانِسن ـ301
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سنؤِتيِهمـ302
بھ آنان خواھیم داد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

روشنيسناـ303

خوشھ ھاي گندم (جمع سنبل وسنبل در اصل بھ معناي پوشاندن است و اگر خوشھ گندم را سنبل نامیده اند، بھ این سناِبلَـ304
جھت بوده است کھ سنبل، دانھ ھاي گندم را در غالفھائي کھ دارد مي پوشاند)

خوشھ ھاي گندم (جمع سنبلھ وسنبل در اصل بھ معناي پوشاندن است و اگر خوشھ گندم را سنبل نامیده اند، بھ این سنبلَاٍتـ305
جھت بوده است کھ سنبل، دانھ ھاي گندم را در غالفھائي کھ دارد مي پوشاند)

خوشھ گندم (سنبلھ وسنبل در اصل بھ معناي پوشاندن است و اگر خوشھ گندم را سنبل نامیده اند، بھ این جھت سنبلٍَة ـ306
بوده است کھ سنبل، دانھ ھاي گندم را در غالفھائي کھ دارد مي پوشاند)

خوشھ اش (سنبلھ وسنبل در اصل بھ معناي پوشاندن است و اگر خوشھ گندم را سنبل نامیده اند، بھ این جھت بوده سنبِلِهـ307
است کھ سنبل، دانھ ھاي گندم را در غالفھائي کھ دارد مي پوشاند)

طریقھ معمول و رایج  کھ غالبا یا دائما جاري باشد .سنتـ308

طریقھ معمول و رایج  کھ غالبا یا دائما جاري باشد .سنةُ ـ309

سالسنةـ310

چرت - سست شدن بدن جانداران در ابتداي خوابِسنةٌ ـ311

روش ما (سنت :طریقھ معمول و رایج  کھ غالبا یا دائما جاري باشد)سنِتنا ـ312

سنجِزيـ313

جزا خواھیم داد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 
باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این 
است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان 
آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین 

"َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سندِخلُهم ـ314
آنان را داخل خواھیم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

پارچھ نازکي  کھ از ابریشم بافتھ شده باشدسندٍس ـ315

سندع ـ316
خواھیم خواند(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنراِود ـ317

با نرمي و مالیمت درخواست خواھیم کرد(در اصل ازکلمھ رود بھ معناي تردد و آمد و شد کردن بھ آرامي است 
بھ خاطر یافتن چیزي و کلمھ رائد ھم کھ بھ معناي طالب و جستجوگر علفزار است از ھمان ماده است اراده از 
ماده راد، یرود کھ بھ معناي سعي در طلب چیزي است وبعدًا در معني "خواستن" استفاده شده است.مراوده بھ 

معناي این است کھ کسي در اراده با تو نزاع کند یعني تو چیزي را بخواھي و او چیز دیگري را و یا تو در 
طلب چیزي سعي و کوشش کني و او در طلب چیز دیگري .منتھا این درخواست ھمراه با رفق و مدارا ونرمي 

است وگرنھ از کلمھ مطالبھ استفاده مي شود. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ 
قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ 

فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
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سنِريِهم ـ318
بھ آنان نشان خواھیم داد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنِزيد ـ319
خواھیم افزود(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنستدِرجهم ـ320
درجھ آنھا را پایین و پایینترخواھیم آورد (از مصدراستدراج  بھ این معنا کھ درجھ کسي را بھ تدریج و خرده 

خرده پایین بیاورند، تا جایي کھ شقاوت و بدبختیش بھ نھایت برسد و در ورطھ ھالکت بیفتد. با اضافھ شدن"َسـ" 
بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا 
در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنِسمه ـ321
اورا نشان دار خواھیم کرد (مصدر وسم و ھمچنین سمة بھ معناي عالمت گذاري است در عبارت "َسَنِسُمُھ َعَلي 

ٱْلُخْرُطوِم " منظور این است کھ بھ زودي بر بیني پرباد و خرطوم مانندش داغ رسوایي و خواري مي نھیم. با 
اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی 

صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده 
نزدیکتری اشاره دارد)

سنشد ـ322
محکم خواھیم کرد ( در عبارت "َسَنُشدُّ َعُضَدَک ِبَأِخیَک " یعني بھ زودي قدرت و نیرویت رابھ وسیلھ برادرت 

زیاد میکنیم. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنِطيعکُم ـ323
از شما اطاعت خواھیم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" 
در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 

شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنعذِّبهم ـ324
عذابشان خواھیم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنِعيدهاـ325
آن را بر خواھیم گرداند(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنفْرغُ لَکُمـ326
براي مشغول شدن بھ شما فارغ خواھیم شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ 

قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ 
فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنقَتلُ ـ327
خواھیم کشت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنقِْرؤک ـ328
برتو خواھیم خواند(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنقُولُ ـ329
خواھیم گفت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنکْتب ـ330
خواھیم نوشت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
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سنلِْقي ـ331

القاء خواھیم کرد (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با 
سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 
شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ 

ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت 
بگیرد. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 

چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 
آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنمتعهم ـ332
آنان را بھره مند خواھیم ساخت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ 

زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با 
"َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنتھا (سنت :طریقھ معمول و رایج  کھ غالبا یا دائما جاري باشد)سننـ333

سننظُر ـ334
نگاه خواھیم کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سنيسره ـ335

اورا آماده خواھیم کرد ( ازکلمھ تیسیر بھ معناي تھیھ کردن و آماده نمودن است  و منظور در عبارت "َفَسُنَیسُِّرُه 
ِلْلُیْسَريٰ " این است کھ توفیق اعمال صالحھ را بھ او بدھد و انجام اینگونھ اعمال را برایش آسان سازد، بھ 

طوري کھ ھیچ گونھ دشواري در آن نباشد و یا منظور این است کھ او را آماده حیاتي سعید کند، حیاتي نزد 
پروردگارش، حیاتي بھشتي و بھ این نحو آماده اش کند کھ توفیق اعمال صالحي را بھ او بدھد . و وجھ دوم، ھم 

بھ ذھن نزدیک تر است و ھم انطباقش با وعده ھاي قرآن بیشتر است و مراد از تیسیر للعسري خذالن و ندادن 
توفیق اعمال صالح است ، بھ این گونھ کھ اعمال صالح را در نظرش سنگین کند ، و سینھ اش را براي ایمان بھ 

خدا گشاده نسازد ، و یا او را آماده عذاب کند. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود 
البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است 

کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
سالھا (جمع سنة) - قحط و نایابی ( در عبارت "َوَلَقْد َأَخْذَنا َءاَل ِفْرَعْوَن ِبـٱلسِِّنیَن ")ِسِنني ـ336

سوٍء ـ337
 بدي - آسیب - ضرر(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین 

جھت اغلب بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة 
فمن نفسک ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سوِء ـ338
بد( حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ امور و مصائبي کھ آدمي 

را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد 
مگر از ناحیھ خودت)

عورتھاي شما - شرمگاھھایتان(َسْوَءاِت جمع سوءة و بھ معناي عضوي است کھ آدمي از برھنھ کردن و اظھار سوَءاِتکُمـ339
آن شرم  دارد)

عورتھاي آن دو - شرمگاھھاي آن دو(َسْوَءاِت جمع سوءة و بھ معناي عضوي است کھ آدمي از برھنھ کردن و سوَءاتهما ـ340
اظھار آن شرم  دارد)

چیزي کھ انسان را خوشایند نباشد (در عبارت"ُیَواِري َسْوَءَة َأِخیِھ " بھ معنی "جسد" است)سوَءةَ ـ341

وسط - مساوي - یکسان -عدالت - برابري(سواء السبیل بھ معناي وسط راه و یا راه وسط است وکنایھ از راه سواءـ342
راست،کلمھ سواء در اصل مصدر است، ولي در معناي صفت یعني متساوي الطرفین نیز استعمال مي شود)

نامي یکي از پنج بت معروف کھ در زمان حضرت نوح پرستیده مي شدند این بت متعلق بھ قبیلھ ھذیل بوده است سواعاًـ343
(این پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر)

تو را درست و نیکو ومنظم کرد (چون مساوي کردن ھم نوعي نظم دادن است)سواک ـ344

او را درست و نیکو ومنظم کرد (چون مساوي کردن ھم نوعي نظم دادن است)سواه ـ345
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آن را درست و نیکو ومنظم کرد (چون مساوي کردن ھم نوعي نظم دادن است و در عبارت "َفَدْمَدَم َعَلْیِھْم َربُُّھم سواها ـ346
ِبَذنِبِھْم َفَسوَّاَھا " مقصود این است کھ خداي تعالي قوم ثمود را با خاک یکسان نمود)

آنان را درست و نیکو قرار دادسواهن ـ347

حالتي  کھ صاحبش از آن در رنج باشد ( مقصود از آن در عبارت "َعاِقَبَة ٱلَِّذیَن َأَساُءوْا ٱلسُّوَأيٰ " عذاب بد است)سوأَٰي ـ348

سیاھان (جمع اسود)سود ـ349

دیوار دور یک مکان - حصارسوٍر ـ350

سوره ھا( سوره : پاره اي از کلمات و جملھ بندي ھایي است کھ ھمھ براي ایفاي یک غرض گفتھ شده باشند)سوٍر ـ351

سوره -پاره اي از کلمات و جملھ بندي ھایي است کھ ھمھ براي ایفاي یک غرض گفتھ شده باشندسورةٌ ـ352

شّلاق - تازیانھسوطَ ـ353

با اضافھ شدن بھ فعل زمان آن را بھ آینده می برد (درمقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" فعلی کھ با "َسـ" شروع می سوفـ354
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

بیرون آورده خواھم شدسوف أُخرج ـ355

طلب آمرزش خواھم کردسوف أَستغِفر ـ356

مرا خواھي دیدسوف تراِنيـ357

باز خواست خواھید شد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است سوف تسأَلُونَ ـ358
حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

خواھید دانست (البتھ زمانش طوالني تر از" َسَتْعَلُموَن " است. کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ سوف تعلَمونَ ـ359
طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

بھ او خواھیم داد(البتھ زمانش طوالني تر از" َسُنْؤِتیِھ " است)سوف نؤِتيِهـ360

اورا مالزم وداخل آتشي خواھیم کرد بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتشش مي کنیم کھ نھایت درجھ حرارت آتش سوف نصِليِه ناراً ـ361
را لمس مي کند)

او را عذاب خواھیم کردسوف نعذِّبهـ362

خواھد دادسوف يؤِت ـ363

بھ آنھا خواھد دادسوف يؤِتيِهم ـ364

خواھد آورد (در عبارت "َسْوَف َیْأِتي ٱللَُّھ ِبَقْوٍم"خدا قومي را خواھد آورد ..)سوف يأِْتي بِــ365

نزدشان خواھد آمدسوف يأِْتيِهم ـ366

خواھند دیدسوف يبِصرونَـ367

بھ حسابش رسیدگي خواھد شدسوف يحاسبـ368

خواھد خواستسوف يدعواْـ369

خشنود خواھد شدسوف يرضٰي ـ370

دیده خواھد شدسوف يرٰي ـ371
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بھ تو عطا و بخشش خواھد کردسوف يعِطيکـ372

خواھند دانست(البتھ زمانش طوالني تر از" َسَیْعَلُموَن " است.علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري سوف يعلَمونَ ـ373
کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

شما را بي نیاز خواھد کردسوف يغِنيکُمـ374

خواھد بودسوف يکُونُ ـ375

مالقات خواھند کردسوف يلْقَونَـ376

با خبرشان خواھد کردسوف ينبئُهم ـ377

ساقھا( جمع ساق است)سوِقـ378

ساقھ ھایش(کلمھ سوق جمع ساق است)سوِقِهـ379

خوب جلوه داد بھ شکلي کھ بدیھایش دیده نشد (از مصدر تسویل ، بھ معناي جلوه دادن چیزي است کھ نفس آدمي سولَـ380
حریص بر آن است، بھ طوري کھ زشتي ھایش ھم در نظر زیبا شود)

خوب جلوه داد بھ شکلي کھ بدیھایش دیده نشد (از مصدر تسویل، بھ معناي جلوه دادن و آراستن چیزی زشت بھ سولَت ـ381
شکلی کھ نفس آدمي بر آن حریص شود، بھ طوري کھ زشتي  ھایش ھم در نظرش زیبا گردد)

درست و نیکو گردانید (از مصدر تسویھ بھ معني قرار دادن ھرجزء از یک ترکیب در جاي مناسبش)سوٰی ـ382

ھموار و صافسوي ـ383

درست - راست - کامل - تمام عیار (در عبارت "َثَلاَث َلَیاٍل َسِوّیًا " منظور سھ شب کامل  و در عبارت "َبَشرًا سِوي ـ384
َسِوّیًا " منظور انساني تمام عیار یا خوش اندام ومعتدل و در "ِصَراطًا َسِوّیًا " منظور راه راست است)

او را درست و نیکو گردانیدم (از مصدر تسویھ بھ معني قرار دادن ھرجزء از یک ترکیب در جاي مناسبش بھ سويته ـ385
صورتی کھ آن کس یا چیز بتواند از عھده اداره امور خود بر آید)

زمین ھاي ھموار ومسطح آن (سھول جمع سھل بھ معني زمین ھموار ومسطح)سهوِلها ـ386

بدحال و ناراحت شد (در عبارت "ِسيَء ِبِھْم " یعني بھ واسطھ ایشان بدحال و ناراحت شد)ِسيَء ـ387

سيؤِتينا ـ388
بھ ما خواھد داد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيؤِتيِه ـ389
بھ او خواھد داد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيئُ ـ390
عمل زشت - بدي - گناه(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین 
جھت اغلب بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة 

فمن نفسک ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئاً ـ391
عمل زشت - بدي - گناه(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین 
جھت اغلب بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة 

فمن نفسک ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئَاِت ـ392
گناھان - بدیھا-ناخوشیھا(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین 
جھت اغلب بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة 

فمن نفسک ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)
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سيئَاِتکُم ـ393
گناھان شما (از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب 
بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک 

ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئَاِتناـ394
گناھان ما(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 

امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 
مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئَاِتِه ـ395
گناھانش(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 

امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 
مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئَاِتِهم ـ396
گناھانشان(از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 
امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 

مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)

سيئَةً ـ397
ناگوار - بد (از"سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب 
بھ امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک 

ھیچ مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)
درھم و زشت شدِسيئَت ـ398

سيئُه ـ399
گناھش ("سوء" بھ معني حادثھ و یا عملي است کھ زشتي و بدي را با خود ھمراه دارد و بھ ھمین جھت اغلب بھ 
امور و مصائبي کھ آدمي را بد حال مي کند نیز گفتھ می شود، نظیر آیھ : و ما اصابک من سیئة فمن نفسک ھیچ 

مصیبتي بتو نمي رسد مگر از ناحیھ خودت)
کاروانسيارةـ400

سيأِْتيِهم ـ401
بھ سویشان خواھد آمد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيبِطلُه ـ402
آن را باطل خواھد کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيجزونَ ـ403
جزا داده خواھند شد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 

باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این 
است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

سيجِزي ـ404

جزا خواھد داد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 
باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این 
است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی 

پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان 
آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین 

"َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيجِزيِهم ـ405

بھ آنان جزا خواھد داد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 
متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء 
ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم 

معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، 
زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ 

بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
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سيجعلُ ـ406
قرار خواھد داد (با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيجنبها ـ407
از آن دور خواھد داشت - از آن دور خواھد کرد(جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ 
کنار پھلو قرار مي گیرد ولی استعمالش دربرخی اوزان باعث می شود کھ معنی اش متضاد گردد. با اضافھ 

شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق 
نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری 

اشاره دارد)

سيحِبطُ ـ408
تباه وبي اثر خواھد کرد (حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ قولي اصلش از َحَبط بھ معني 

پرخوري حیوان است بھ نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ 
آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و 

"َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيحشرهم ـ409
آنان را محشور خواھد کرد(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و 

اجبار است. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 
چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 

آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيحشرهم  ـ410
محشورشان مي کند(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است. 
با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی 

صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده 
نزدیکتری اشاره دارد)

سيحِلفُونَ ـ411
سوگند خواھند خورد (با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

آمد وشد کنید - گردش کنید (ازسیاحت بھ معناي راه افتادن و در زمین گشتن است و بھ ھمین جھت بھ آبي کھ ِسيحواْ ـ412
دائما روان است مي گویند سائح)

آقا - مالک بزرگي  کھ تدبیر امور شھر و سواد اعظم (سیاھي بزرگتر) یعني جمعیت  بسیاري را عھده دار باشدسيداً ـ413

سيدخلُونَ ـ414
داخل خواھند شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيدِخلُهمـ415
آنان را داخل خواھد کرد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 

ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيدِخلُهم ـ416
آنان را داخل خواھد کرد(حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است. با اضافھ 

شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق 
نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری 

اشاره دارد)

سيدها ـ417
آقایش(سید بھ معنی آقا و مالک بزرگي  کھ تدبیر امور شھر و سواد اعظم (سیاھي بزرگتر) یعني جمعیت  

بسیاري را عھده دار باشد. در مورد عبارت "َوَأْلَفَیا َسیَِّدَھا َلَدى ٱْلَباِب: و آقایش را در آستانھ آن در یافتند" بعضي 
گفتھ  اند : اینکھ قرآن او را سید خوانده از این جھت است کھ خواستھ بھ اصطالح و عرف مصر حرف زده 

باشد، چون در مصر زنان ، شوھران خود را سید مي گفتھ  اند و این اصطالح ھم اکنون نیز رایج است)
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سيذَّکَّر ـ418
متذکر خواھد شد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي 
آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ 

زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با 
"َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سیر - حرکت (در عبارت "َوَقدَّْرَنا ِفیَھا ٱلسَّْیَر " یعني سیر در آن قراء را بھ نسبتي متناسب قرار دادیم، نھ سير ـ419
مختلف، بھ طوري کھ نسبت مسافت بین اولي و دومي، برابر بود با نسبت مسافتي کھ بین دومي و سومي بود)

سیر داده شد - بھ راه انداختھ شد- روان شد(حرکت حرف "ت" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ سيرِتـ420
بعد است)

سیر داده شد - بھ راه انداختھ شد- روان شدسيرت ـ421

حالت و طریقھ اش (سیره بھ معناي حالت و طریقھ است، این کلمھ در اصل، معناي نوعي از سیر مي داده، ِسريتها ـ422
ھمچنانکھ جلسھ بھ معناي نوعي نشستن است)

سيرحمهم ـ423
آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد(حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد 

است. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین 
فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده 

نزدیکتری اشاره دارد)
سیر کنید - حرکت کنید- بگردید- گردش کنیدِسريواْـ424

سيري  ـ425
خواھد دید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 
چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 

آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيِريکُم ـ426
بھ شما نشان داده خواھد شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" 

در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 
شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيصلَونَ سِعرياً ـ427
بھ تمام و کمال، مالزم و داخل آتشي افروختھ، خواھند شد(آن قدر داخل آتش  مي شوند کھ نھایت درجھ حرارت 

آتش را لمس مي کنند. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در 
ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 

شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيصلَٰي ناراً ـ428
بھ تمام و کمال، مالزم و داخل آتشي، خواھد شد(آن قدر داخل آتش  مي شود کھ نھایت درجھ حرارت آتش را 
لمس مي کنند. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 
برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 

شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيِصيبـ429
بھ او خواھد رسید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيِصيبهم ـ430
بھ آنھا خواھد رسید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيطَوقُونَ ـ431
طوق زده خواھند شد (در عبارت "َسُیَطوَُّقوَن َما َبِخُلوْا ِبِھ َیْوَم ٱْلِقَیاَمِة "یعني مالي کھ انفاق نکرده اند روز قیامت 
مانند زنجیر بر گردنشان مي شود و آنان را اسیر خود مي کند. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ 

آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و 
"َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)
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سيعلَم ـ432
خواھد دانست (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده 

نمي شود. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 
چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 

آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيعلَمونَ ـ433
خواھند دانست (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن 
داده نمي شود. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيغفَر ـ434
آمرزیده خوااھد شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيغِلبونَ ـ435
پیروز خواھند شد(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سوق داده شد(سوق بھ معناي وادار کردن کسي است بھ راه رفتن)ِسيق ـ436

سيقُولُ ـ437
خواھد گفت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 
چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 

آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيقُولُونَ ـ438
خواھند گفت(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا 

برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيکْفُرونَ ـ439
خواھند پوشاند - انکار خواھند کرد- کفر خواھند ورزید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده 

می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و 
"َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيکِْفيکَهم ـ440
دربرابر آنان تو را کفایت خواھد کرد(از شر آنھا تو را حفظ خواھد کرد)(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، 
زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ 

بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيکُونُ ـ441
خواھد بود(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای 
چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ 

آینده نزدیکتری اشاره دارد)
سیلسيلَ ـ442

عالمت ایشان (کلمھ سیما بھ معناي عالمت است)ِسيماهم ـ443

سرزمین سینا(سرزمیني کھ کوه طور کھ محل مناجات حضرت موسي (علي نبینا و علیھ السالم) با خداي تعالي 
بود در آن واقع است. پیش از این تصور می شد کوه سیناء یا طور سیناء در استان سینای جنوبی در کشور 
مصر واقع شده است ولی پژوھشگری  بھ نام چارلز ویتاکر با کشف نقوش باستانی و کتیبھ ھای باستانی  و 

بقایای قربانگاه ساختھ شده برای پرستش گوسالھ سامری در منطقھ جبل اللوز عربستان مدعی شده است کھ این 
کوه، کوه طور واقعی است کھ البتھ با تطبیقش با متون یھودیت و مسیحیت و ھمچنین قرآن کریم بیشتر است 

چون بنی اسرائیل ابتدا در مصر بودند و پس از گذشتن از دریا بھ این سرزمین وارد شدند
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از طرفی کاوشگری بھ نام ران ویات "Ron Wyatt " بقایایی از لشکر فرعون را در کف دریای سرخ پیدا 
نموده است کھ نشان می دھد دریایی کھ شکافتھ شد و بنی اسرائیل از آن عبور کردند، ھمان دریای سرخ است 

از آنجا کھ این کاوشگر در ترکیھ امروزی، در دامنھ کوھی بھ نام جودی داگی(Cudi Dayi)، بقایای کشتی 
حضرت نوح علی نبینا و علیھ السالم را ھم یافت و این اکتشاف دلیلی بر حقانیت قرآن کریم بود چون قرآن کریم 

نیز محل قرار گرفتن کشتی نوح را کوه جودی معرفی کرده است: "َوٱْسَتَوْت َعَلى ٱْلُجوِديِّ : و (کشتی نوح) بر 
جودی قرار گرفت"(سوره مبارکھ ھود آیھ شریفھ 44)، مجامع بین المللی فقط بھ این دلیل کھ تخصص اصلی 

"ران ویات"  باستانشناسی نبوده (حرفھ اصلی او پرستار بیھوشی بود)، کشفیات او را معتبر نمی دانند مثل 
اینکھ بگویند چون حافظ دکترای ادبیات ندارد پس شعرش معتبر نیست)

سينالُهم ـ445
بھ آنھا خواھد رسید(با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ 

جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می 
شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سينِغضونَ ـ446
سرھاي خود را بھ نشانھ استھزاء و ریشخند خواھند جنباند(از انغاض بھ این معنا  کھ کسي سر خود را با حالت 
غرور و خودخواھي در مقابل دیگري تکان دھد. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود 
البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است 

کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سينِفقُونها ـ447
آن را انفاق خواھند کرد- آن را خرج خواھند کرد (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج 

خویشتن و یا دیگران است. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" 
در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" 

شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سینا - سرزمین سینا(سرزمیني کھ کوه طور کھ محل مناجات حضرت موسي (علي نبینا و علیھ السالم) با خداي ِسيِنني ـ448
تعالي بود در آن واقع است)

سيهِديِن ـ449

مرا ھدایت خواھد کرد (مخفف"َسَیْھِدیِني".اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 
سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است 

چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است. با 
اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی 

صادق نیست تنھا در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده 
نزدیکتری اشاره دارد)

سيهِديِهم ـ450
آنھا را ھدایت خواھد کرد (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ 
باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است. با اضافھ شدن"َسـ" 

بھ فعل مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا 
در حالت مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيهزم ـ451
شکست خواھد خورد(صیغھ مجھول ازھزم بھ معناي دفع کردن دشمن است. با اضافھ شدن"َسـ" بھ فعل 

مضارع، زمان آن بھ آینده می رود البتھ قید "بھ زودی" در ھمھ جا برای چنین فعلی صادق نیست تنھا در حالت 
مقایسھ بین "َسـ" و "َسوف" است کھ فعلی کھ با "َسـ" شروع می شود بھ آینده نزدیکتری اشاره دارد)

سيناَء ـ444
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ترجمھکلمهفهرست

خواستيِشئْت ـ1

خواستیدِشئْتم ـ2

شما دو نفر خواستیدِشئْتما ـ3

خواستیمِشئْنا ـ4

خواستشاَء ـ5

خیره شونده (منظور از شخوص بصر در عبارت "َفِإَذا ِھَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر ٱلَِّذیَن َکَفُروْا "این است کھ چشم آن چنان شاِخصةٌ ـ6
خیره شود کھ پلکش بھ ھم نخورد)

نوشنده ھاشاِربونَ ـ7

نوشنده ھاشاِرِبني ـ8

با آنان شریک شو- با آنان مشارکت کنشاِرکْهم  ـ9

کنارهشاِطِئ ـ10

شاعرشاِعر ـ11

شاِفِعني ـ12

شفاعت کنندگان (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي 
کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي 
شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد 

و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و 
کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار 
خود نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، 

پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده 
اش نموده است)

مخالفت و سرسختي و دشمني کردندشاقُّواْ ـ13

سپاسگزار - شکر گزار (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد شاِکر ـ14
رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

سپاسگزاران - شکر گزاران (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ شاِکرونَـ15
مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

سپاسگزاران - شکر گزاران (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ شاِکِرين ـ16
مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

شاِکلَِتِه ـ17
خلق و خو و عادتھاي اکتسابیش (شاکلھ از ماده شکل مي باشد کھ بھ معناي بستن پاي چارپا است و آن طنابي را کھ با 

آن پاي حیوان را مي بندند ِشکال مي گویند و شاکلھ بھ معناي خوي و اخالق است و اگر خلق و خوي را شاکلھ خوانده اند 
بدین مناسبت است کھ آدمي را محدود و مقید مي کند و نمي گذارد در آنچھ مي خواھد آزاد باشد، بلکھ او را وادار 

مي سازد تا بھ مقتضا و طبق آن اخالق رفتار کند)
بلند ھاشاِمخاٍت ـ18
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دشمِن کینھ ورزتوشاِنئَکـ19

با آنان مشورت کنشاِورهم  ـ20

شاِهد  ـ21

شاھد - آنکھ حاضر است و بھ چشم خود مي بیند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم 
و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند 

، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم 
نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند بھ ھمین جھت در 

عبارت " َأَفَمن َکاَن َعَلىٰ َبیَِّنٍة مِّن رَّبِِّھ َوَیْتُلوُه َشاِھٌد مِّْنُھ" بنا بھ روایات متعدد از جملھ منابع اھل سنت مانند تفسیر 
درالمنثور و تفسیرثعلبی منظور از شاھد، حضرت علی علیھ السالم است ھم از این جھت کھ مانند پیامبر از تمام 

جزئیات دین باخبر و مطلع بود و ھم از این جھت کھ وجودش اثبات کننده این مدعاست کھ عمل بھ فرامین الھي و 
انسان کامل بودن، شدني است)

شاِهدونَ ـ22
شاھدان - آنانکھ حاضرند و بھ چشم خود مي بینند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم 
و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند 

، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم 
نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شاِهِدين ـ23
شاھدان - آنانکھ حاضرند و بھ چشم خود مي بینند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم 
و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند 

، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم 
نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

کاربزرگ - وضع وحالتي عظیم (شأن عبارت است ازحال و امري  کھ بر وفق و بھ صالحیت پیش  مي آید و این کلمھ شأٍْنـ24
استعمال نمي شود مگر در احوال و امور بزرگ)

کاربزرگشان - وضع وحالتي عظیمشان (شأن عبارت است ازحال و امري  کھ بر وفق و بھ صالحیت پیش  مي آید و شأِْنِهمـ25
این کلمھ استعمال نمي شود مگر در احوال و امور بزرگ)

مشتبھ شد (با موردی شبیھ بھ آن ولی در اصل متفاوت، اشتباه شد)شبهـ26

زمستانِشتاِء ـ27

متفرقھا - مختلفھا (جمع کلمھ شتیت)شتٰيـ28

درخت - روییدنیھایي  کھ ساقھ دارند (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و شجر ـ29
کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

اختالف کرد - نزاع نمودشجر ـ30

درخت - روییدنیھایي  کھ ساقھ دارند (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و شجرِة ـ31
کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

درختش (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است از شجرتها ـ32
آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

درختش (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است از شجرهاـ33
آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

بخل توأم با حرص، در صورتي کھ عادت شده باشد .شح ـ34
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چربي و پیھ ھاي آن دو(شحوم جمع َشحم)شحومهما ـ35

شدیدھا - سخت ھا - مستحکم ھا -استوارھا - حملھ آورندگان (جمع شدید)ِشداد ـ36

محکم کردیمشددناـ37

محکم کنیدشدواْ ـ38

شدید- بسیار و ھمواره سخت و محکمشِديد ـ39

شّر - بدي - بدتر - بدترینشر ـ40

نوشیدني - آشامیدنيشرابـ41

نوشیدني ات- آشامیدني اتشراِبکـ42

نوشیدني اششرابه ـ43

نوشیدنشربـ44

سھمي از نوشیدن آب (عبارت "ُکلُّ ِشْرٍب مُّْحَتَضٌر "یعني : ھریک در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند)ِشرٍب ـ45

نوشیدشِرب ـ46

نوشیدندشِربواْـ47

بسط داد - گشود (کلمھ شرح بھ معناي بسط و وسعت دادن واصل این کلمھ بھ معناي پھن کردن و بسط دادن گوشت و شرح ـ48
امثال آن است)

 با اضطراب انداختن آنان را متفّرق کن(ازکلمھ تشرید بھ معنی متفرق ساختن توأم با اضطراب است)شرد ِبِهمـ49

تتمھ و باقیمانده مختصري را گویند کھ از چیزي باقي مانده باشدِشرِذمةٌ ـ50

زبانھ ھایي  کھ از آتش بر مي خیزد .شرٍر ـ51

آشکار کرد - بیان نمود - تشریع کرد - بھ عنوان راھي واضح و ایمن از انحراف مشخص نمودشرع ـ52

ظاھر و آشکار (جمع شارع)شرعاً ـ53

راھي واضح و ایمن از انحراف- رفتن بھ راھي  کھ واضح و ایمن از انحراف باشد -ِشرعةً ـ54

آشکار کردند - بیان نمودند - تشریع کردند - بھ عنوان راھي واضح و ایمن از انحراف مشخص نمودندشرعواْ ـ55

شرقيشرِقياًـ56

شرقيشرِقيٍة ـ57

شرک - شرکت (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز ِشرک ـ58
یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکان (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شرکَاَء ـ59
شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)
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شریکانتان (شریکاني کھ شما براي خداوند قائل شدید.اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی شرکَاَءکُم ـ60
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکان ما (شریکاني کھ ما براي خداوند قائل شدیم. اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی شرکَاؤنا ـ61
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکان آنھا (شریکاني کھ آنھا براي خداوند قائل شدند.اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی شرکَاؤهم ـ62
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریکان من(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا شرکَاِئي ـ63
آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شرواْ ِبِهـ64
آن را فروختند (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده از باب 

افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ 
"بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا 

فروختن.عبارت"َشَرْوْا ِبِھ َأنُفَسُھْم" یعنی : خود را بھ آن فروختند)

شروه ـ65

او را فروختند (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده از باب 
افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ 
"بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا 

فروختن. در آیات شریفھ بیست و بیست و یک سوره مبارکھ یوسف با زیبایی بسیار و اختصار با استفاده از مصدر 
اشتراء بھ جای شراء کھ در آیھ قبل استفاده شده بود نشان می دھد کھ این خرید و فروش غیر از خرید و فروش آیھ قبل 
می باشد چون در آیھ قبل گفتھ بود کھ با بی رغبتی آن معاملھ را انجام دادند و باز ھم شنونده خودش نتیجھ می گیرد کھ 

در طول سفر کاروانیان بھ حسن و جمال ظاھری و باطنی یوسف پی برده بودند یوسف را در بازار مصر بھ بھایی 
بسیار فروختند در حالی کھ خریداران برای بھ دست آوردن یوسف از ھم سبقت می گرفتند و ظرافت کار در اینجاست 
کھ در قرآن کریم، کالم بی نظیر پروردگار تمام این ماجرا در جایگزین نمودن کلمھ "ٱْشَتَراُه" بھ جای " َشَرْوُه" در آیھ 

قبل، گنجانده شده است)
شّرش - بدیش - آسیب و گزندششرهـ66

طریق و راھي است کھ آدمي را بھ لب آب مي رساند .شِريعٍة  ـ67

شریک (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شِريک ـ68
شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

جوانھ ھایش (شطئ گیاه بھ معناي آن جوانھ ھایي است کھ از خود گیاه بھ وجود مي آید و در اطراف آن مي روید)شطْأَه ـ69

شطْر ـ70
بعض - قسمتي (منظور از بعض مسجد الحرام ھمان کعبھ است، واینکھ  صریحا نفرمود  فول وجھک الکعبة و یا  

فول وجھک البیت الحرام  براي این بود کھ مقابل حکم قبلھ قبلي قرار گیرد چون شطر مسجد اقصي نیز منظور  
صخره اي معروف در آنجا  بود، نھ ھمھ آن مسجد)

شطْره ـ71
بعض آن - قسمتي از آن (منظور از بعض مسجد الحرام ھمان کعبھ است، واینکھ  صریحا نفرمود  فول وجھک الکعبة 
و یا  فول وجھک البیت الحرام  براي این بود کھ مقابل حکم قبلھ قبلي قرار گیرد چون شطر مسجد اقصي نیز منظور  

صخره اي معروف در آنجا  بود، نھ ھمھ آن مسجد)

جور- ستم - خروج از حد و تجاوز از حق - سخن دور از حقیقتشطَطاًـ72

شعاِئرـ73
عالمتھا(منظور از شعائر الھي یا دیني آنچھ از دین است کھ مشخصھ و عالمت دینداري است .جمع شعیره بھ معناي 

عالمت است و مشعر را ھم بھ ھمین جھت مشعر گفتھ اند و نیز وقتي  میگویند :فالني أشعر الھدي، فالني ھدي 
(قرباني) را اشعار کرد  بھ معناي این است کھ آن حیوان را براي ذبح عالمت زد)

شعبھ ھاشعٍبـ74
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شعرِشعر ـ75

شاعرانشعراُء ـ76

نام ستاره اي در آسمان کھ موقعیت آن ثابت بھ نظر مي رسدِشعرٰيـ77

شعوباً ـ78
نژادھا (جمع ِشعب اما کلمھ شعب در مورد زمین عبارت است از دامنھ چند دره کھ اگر از طرف دامنھ نگاه کني بھ 
نظرت مي رسد یک زمین است کھ در آخر، چند شقھ شده و اگر از طرف دره ھا نگاه کني بھ نظرت مي رسد کھ چند 

تکھ زمین است کھ در آخر یکي شده بعضي دیگر گفتھ اند : کلمھ شعوب بھ معناي نژادھاي غیر عرب از قبیل ترک و 
فارس و ھندي و آفریقایي و امثال اینھا است . و کلمھ قبائل بھ معناي تیره ھاي عربي است .از جمع چند قبیلھ یک ِشعب 

تشکیل مي شود البتھ قولي مبني برعکس این موضوع نیز موجود است)
نام یکي از پیامبران الھي ( حضرت شعیب علي نبینا وعلیھ السالم پیامبر مردم مدین واصحاب ایکھ بوده اند)شعيب ـ79

شغفَها ـ80
از پرده قلب آن زن گذشتھ و بھ درون قلبش نفوذ کرده(در عبارت "شغفھا حبا "یعني محبت یوسف تا شغاف قلب زلیخا 

راه یافتھ بود کنایھ از اینکھ از تھ دل عاشق غالم خود شده است و شغاف قلب بھ معناي غالفي است کھ محیط بھ قلب 
است)

کاري کھ آدمي را بھ خود مشغول سازد و از کارھاي دیگر باز بداردشغٍل ـ81

ما را مشغول کردهشغلَتنا ـ82

لبھ ھر چیزشفَا ـ83

لبھ مسیل ( جرف محلي است کھ سیل زیر آن را شستھ باشد، بھ طوري کھ باالي آن ھر لحظھ در شرف ریختن باشد)شفَا جرٍف ـ84

 لبھ حفره ، البتھ لبھ اي کھ ھر کس قدم بر آن بگذارد، مشرف بر سقوط در آن شودشفَا حفْرٍة ـ85

شفاء - بھبوديِشفَاٌء ـ86

شفَاعةَ ـ87
شفاعت-ھمراھی و وساطت (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در 

حقیقت شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي 
خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این 

کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص 
و ضعیف و کوتاه بود)

شفَاعتهم ـ88

شفاعتشان(شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي کھ 
متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع 
گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا 

نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه 
بود.شفاعت: درخواست بندگان برگزیده الھی برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود نیز می خواھد او را ببخشد 
ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و محبتی بر قرار کند کھ 

باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است)

دو لبشفَتيِنـ89

زوجشفِْع ـ90
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شفَعاُء ـ91

شفاعت کنندگان (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي 
کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي 
شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد 

و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و 
کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار 
خود نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، 

پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده 
اش نموده است)

شفَعاَء ـ92

شفیعان (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي کھ 
متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع 
گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا 

نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه 
بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود 

نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و 
محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده 

است)

شفَعاَءکُم ـ93

شفیعان شما (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي کھ 
متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع 
گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا 

نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه 
بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود 

نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و 
محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده 

است. حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

شفَعاؤنا ـ94

شفیعان ما (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت شخصي کھ 
متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع 
گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا 

نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه 
بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود 

نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و 
محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده 

است)

سرخي و باالي آن زردي و روي آن سفیدي، کھ در  کرانھ افق در ھنگام غروب خورشید پیدا مي شود .شفَِقـ95

شِفيٍع ـ96

ھمیشھ و بسیارشفاعت کننده (شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در 
حقیقت شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي 

خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این 
کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص 

و ضعیف و کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ 
پروردگار خود نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و 

جانشینان آنان، پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن 
بندگان برگزیده اش نموده است)

مشقت و سختيِشق ـ97
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شکافتني (در عبارت "َشَقْقَنا ٱْلَأْرَض َشّقًا " چون مفعول مطلق واقع شده منظور شکافتني نگفتني و وصف ناشدني است)شقّاًـ98

ِشقَاٍقـ99
شکاف - نفاق - نزاع - مشاجره - جدائي - قھر کردن(منظور از این کھ در "شقاق بعید" ھستند یعنی شکاف و فاصلھ 

بین آنھا و حّق و حقیقت بسیار زیاد است. گناھانی کھ انجام داده اند باعث شده ذات و فطرتشان کھ بھ طور خداداد 
طالب حّق و حقیقت است، توسط ھوای نفسشان پایمال گردد و دیگر در انتخاب آنھا تأثیری نگذارد از طرفی بھ دلیل 

انزجار و تنفرشان از حّق و حقیقت قبل از آن کھ مفھوم سخن حّقی را درک کنند، بھ انکار آن می پردازند)

مخالفت با منِشقَاِقي ـ100

شقَّةُ ـ101
مسافت(در اصل بھ معنی پرمشّقت و سختي است و از این نظر بھ مسافت "شقھ" گفتھ  اند کھ پیمودن آن مستلزم مشقت 
است. در عبارت "َوَلـِکن َبُعَدْت َعَلْیِھُم ٱلشُّقَُّة : ولی بر ایشان مسافت دور بود" منظور راه طوالني و پرمشقت تا میدان 

نبرد تبوک مي باشد. استفاده از "علیھم: بر ایشان" این معنی را اضافھ می کند کھ این مسافت در نظر آنان طوالنی 
است و گرنھ اگر عاشق پروردگارشان بودند این راه برایشان طوالنی نبود)

شکافتیمشقَقْنا ـ102

بدبخت شدند (شقاوت و شقاء ضد سعادت است و سعادت ھر چیزي خیري است کھ مختص بھ او است و شقاوتش شقُواْـ103
نداشتن آن خیر است و بھ عبارت دیگر : شقاوت بھ معناي شر مختص بھ ھر چیزي است)

بدبختي ما(شقاوت و شقاء ضد سعادت است و سعادت ھر چیزي خیري است کھ مختص بھ او است و شقاوتش نداشتن ِشقْوتنا ـ104
آن خیر است و بھ عبارت دیگر : شقاوت بھ معناي شر مختص بھ ھر چیزي است)

بدبخت (عبارت "و لم اکن بدعائک رب شقیا " یعني دعاي من نزد تو ھرگز بي نتیجھ نبوده است)شِقي ـ105

تردید - شکشک ـ106

شکر کرد (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای دھنده شکَرـ107
نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

شکر- سپاسگزاري (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد شکْراً ـ108
رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

شکر کردید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای دھنده شکَرتم ـ109
نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

شکل آن - مشابھ آن (شکل ھر چیزي عبارت است از چیزي کھ مشابھ آن و از جنس آن باشد)شکِْلِه ـ110

بسیار شکرگزار (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای شکُورـ111
دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

سمت چپھا (جمع ِشمال)شماِئِل ـ112

چپھایشانشماِئِلِهم ـ113

چپِشماِلـ114

چپشِشماِلِه ـ115

خورشیدشمسـ116

دشمني و کینھ ورزيشنئَانُ ـ117

شعلھ بي دود آتش - شعلھ سبز رنگ بدون دودي کھ از آتش برمي خیزدشواظٌ ـ118
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مخلوط و آمیختھشوباً ـ119

پیشنھاد و امري کھ در باره  اش مشاوره شود- مشورت در مورد پیشنھادات و انتخاب بھترین گزینھ- مشورتشورٰي ـ120

شوکَِة ـ121
تیزي و برندگي (اصل این کلمھ از شوک بھ معناي خار است و منظور از عبارت "َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت ٱلشَّْوَکِة َتُکوُن 

َلُکْم " این است کھ شما دوست داشتید با کاروان تجاری روبرو شوید تا جنگ سختی در پیش نداشتھ باشید نھ با لشکر 
جنگی آنھا)

اطراف بدن و تنھ از قبیل دست و پا و امثال آنشوٰيـ122

ِشهاب  ـ123
شعلھ اي کھ از آتش بیرون مي آید - شھاب (در اصل بھ معناي شعلھ ایست کھ از آتش بیرون مي آید . بھ اجرام روشني 
ھم کھ در جو دیده مي شوند از این جھت شھاب گفتھ اند کھ گویا شعلھ  ایست کھ ناگھان از یک نقطھ آسمان بیرون آمده و 

پس از لحظھ اي خاموش مي گردد)

شهاداٍت ـ124
گواھي ھا - شھادتھا (کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در 

وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن 
در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  

و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. 
ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شهاداِتِهم ـ125
گواھي ھایشان - شھادتھایشان(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي 

مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه 
رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه 

رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ 
بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شهادة ـ126

گواھي - شھادت- گذشتھ و حال حاضر(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. 
وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و 

شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، 
تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم 

نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند . در عبارت "َعاِلِم 
ٱْلَغْیِب َوٱلشََّھاَدِة" بھ معنی "گذشتھ و حال حاضر(آنچھ اتفاق افتاده)" می باشد)

شهادتنا ـ127
گواھي ما - شھادت ما(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من 

در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شهادتهم ـ128
گواھیشان - شھادتشان(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من 

در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

گواھي آن دو - شھادت آن دوشهادِتِهما ـ129

شھابھاشهبـ130

شِهد ـ131
گواھي داد - شھادت داد- حاضر بود(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي 

مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه 
رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه 

رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ 
بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )
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شهداِء ـ132
گواھان - شاھدان(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در 

وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن 
در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  

و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. 
ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شهداَءکُمـ133
گواھان شما- شاھدان شما(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم 

من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شِهدتم ـ134
گواھي دادید - شھادت دادید(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم 
من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شِهدناـ135
گواھي دادیم - شھادت دادیم(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم 
من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شِهدواْ  ـ136
گواھي دادند - شھادت دادند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم 
من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان 
بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا 

رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از 
آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

ماهشهٍرـ137

دو ماهشهريِن ـ138

شھوتھا - امیال شدید(شھوت در اصل بھ معني از جا کنده شدن یکي از قواي آدمي بھ طرف خواستھ اش مي باشد، شهواِتـ139
خواستھ اي کھ از آن لذت مي برد، مانند شھوت طعام و نوشیدني و  شھوت جنسي)

میل شدید - از جا کنده شدن یکي از قواي آدمي بھ طرف خواستھ اش مي باشد، خواستھ اي کھ از آن لذت مي برد، مانند شهوةً ـ140
شھوت طعام و نوشیدني و  شھوت جنسي

شهودـ141
گواھان - شاھدان (کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در 

وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن 
در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  

و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. 
ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

ماھھاشهوِر ـ142
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شِهيدـ143

ھمیشھ شاھد - ھمیشھ گواه - مشاھده شده - شاھدی کھ بھ وضوح و بسیار از موضوع باخبر است و ھمیشھ آن را بھ 
خاطر دارد (از لحاظ دستوری صفت مشبھھ است کھ گاھي بھ معناي اسم فاعل یا اسم مفعول نیز می آید مثًال در 

عبارت "َسُنِریِھْم َءاَیاِتَنا ِفي ٱْلَئاَفاِق َوِفي َأنُفِسِھْم َحتَّيٰ َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ ٱْلَحقُّ َأَوَلْم َیْکِف ِبَربَِّک َأنَُّھ َعَليٰ ُکلِّ َشْيٍء َشِھیٌد " مي 
توان چنین معني نمود کھ از ھرچیزي (عظمت)خدا را مي توان دید.کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و 

اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از 
جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان 

زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه 
صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شِهيديِنـ144

دو شاھد - دو گواه - دو شاھدی کھ بھ وضوح و بسیار از موضوع باخبرند و ھمیشھ آن را بھ خاطر دارند(کلمھ 
شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم 
، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم 
ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش 
آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ 

وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

شِهيقـ145

عربده و فریاد ھولناک و دلخراش (در مجمع البیان گفتھ زفیر، بھ معني ابتداي عرعر خران و شھیق بھ معناي آخر آن 
است . و در تفسیر کشاف آمده است کھ: زفیر بھ معناي کشیدن نفس و شھیق بھ معناي برگرداندن آن است . و راغب 
در مفردات گفتھ : زفیر بھ معناي نفس کشیدن پي در پي است، بھ نحوي کھ قفسھ سینھ باال بیاید و شھیق ھم بھ معناي 

طول زفیر است و ھم بھ معناي برگرداندن نفس است ھمچنان کھ زفیر بھ معناي فرو بردن نفس نیز ھست. و اصل آن 
از جبل شاھق است کھ بھ معناي کوه طوالني و بلند است. از اشتراک بین این معانی دریافت می شود کھ بنا بھ عبارت 
"َلُھْم ِفیَھا َزِفیٌر َوَشِھیٌق: برایشان در آن، نعره و نالھ دردناک و حسرت بار و عربده و فریاد ھولناک و دلخراش است" 

وضعیت نفس کشیدن جھنمیان بھ حدی سخت است کھ کھ دم آنھا بھ شکل نفسھای کوتاه و پی در پی و باز دمشان بھ 
یکباره و ھمراه با صدایی ھولناک و دلخراش است کھ مجموعھ این دم و باز دم بسیار شبیھ عرعر کردن االغ می باشد)

چیزيشيٍءـ146

چیزيشيئاً ـ147

شیطانھاشياِطني ـ148

شیطانھایشانشياِطيِنِهم ـ149

پیرھا (جمع أشیب)ِشيباًـ150

بھ جھت پیريشيباً ـ151

پیريشيبةً ـ152

عالمت - داغ - نشانھِشيةَ ـ153

پیر و سالخوردهشيخ ـ154

موجودي سراپا شرشيطَانُـ155

فرقھ ھا (جمع شیعھ بھ معنی مردمي کھ پیرو غیر خود باشند و دنبال او بھ راه بیفتند یا جماعتي کھ یکدیگر را بر ِشيِع ـ156
امري یاري دھند و یا ھمھ پیرو یک عقیده باشند)

فرقھ - مردمي کھ پیرو غیر خود باشند و دنبال او بھ راه بیفتند یا جماعتي کھ یکدیگر را بر امري یاري دھند و یا ھمھ ِشيعٍة ـ157
پیرو یک عقیده باشند
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شیعھ او - پیرواوِشيعِتِه ـ158

پیران و سالخوردگانشيوخاً ـ159
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ترجمھکلمهفهرست

صـ1
از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ " ص "  نام چشمھ اي است کھ از زیر 

عرش مي جوشد و ھمین صاد بود کھ رسول خدا (صلي اهللا  علیھ  وآلھ  وسّلم) در معراج از آن وضو گرفت و جبرئیل 
روزي یک بار داخل آن مي شود و در آن فرو مي رود و سپس بیرون آمده بال خود را تکان مي دھد و ھیچ قطره اي 

از بالش نمي چکد و نمي پرد، مگر آنکھ خدا از آن فرشتھ اي خلق مي کند، تا او را تسبیح و تقدیس و تکبیر و حمد 
بگوید تا روز قیامت)

صاِئماِت ـ2
زنان روزه دار(صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از 

جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ بسا در معناي آن این قید 
را اضافھ کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را 
داشتھ باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از طلوع 

فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

صاِئِمنيـ3
روزه داران (صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از جماع 

و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ بسا در معناي آن این قید را 
اضافھ کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را 

داشتھ باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از طلوع 
فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

معتقدین بھ کیشي کھ حد وسط میان یھودیت و مجوسیت است و کتابي دارند کھ آن را بھ حضرت یحیي بن زکریاي صاِبئُونَ ـ4
پیغمبر نسبت داده اند و امروز عامھ مردم ایشان را (ُصّبي ء)مي گویند  .

صاِبِئني ـ5
معتقدین بھ کیشي کھ حد وسط میان یھودیت و مجوسیت است و کتابي دارند کھ آن را بھ حضرت یحیي بن زکریاي 

پیغمبر نسبت داده اند و امروز عامھ مردم ایشان را (ُصّبي ء)مي گویند (این کلمھ در اصل عبری بوده از ریشھ "صبع" 
بھ معنی فرو رفتن در آب کھ اشاره بھ غسل تعمیدی دارد کھ این فرقھ انجام می دھند و در عربی حرف "ع" در آن 

بھ ھمزه تبدیل شده است)

صبرکننده(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صاِبراً ـ6
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صاِبراِت ـ7
زنان صبرکننده(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و 

شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می 
دانند)

صبرکننده(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صاِبرةٌ ـ8
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صاِبرواْـ9

بھ اتفاق یکدیگر صبر پیشھ کنید - بھ شکلی ھمھ جانبھ و با یاری یکدیگر صبر کنید (مصابره عبارت است از اینکھ 
جمعیتي بھ اتفاق یکدیگر اذیت ھا را تحمل کنند و ھر یک صبر خود را بھ صبر دیگري تکیھ دھد و در نتیجھ برکاتي 

کھ در صفت صبر ھستt دست بھ دست ھم دھد و تاثیر صبر بیشتر گردد واین از معاني باب مفاعلھ است.امام 
صادق علیھ السالم در مورد آیھ "َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َوٱتَُّقوْا ٱللََّھ َلَعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن" فرمودند: 

یعني تک تک شما بر دین خود صبر کنید و دستھ جمعي بر دفع دشمن صبر کنید و با امام خود رابطھ اي استوار 
داشتھ باشید)

صاِبرواْ ـ10
یکدیگر را بھ صبر و شکیبایي وا دارید -یکدیگر را بھ صبر و مقاومت سفارش کنید (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ 

معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این 
مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبرکننده ھا(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی صاِبرونَ ـ11
و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبرکننده ھا(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی صاِبِرين ـ12
و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

ھمنشین -یار- رفیق - مصاحب -ھمراهصاِحِب ـ13
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کسي کھ پھلوي آدمي باشد ، حال یا در سفر از سایر رفقا بھ انسان نزدیکتر باشد و یا خانھ اش دیوار بھ دیوار آدمي صاِحِب ِبـٱلْجنِبـ14
باشد  و یا در جاي دیگر مثل محل کار مصاحب و ھمنشین آدمي باشد

ھمسرصاِحبةٌ ـ15

ھمسرشصاِحبِتِه ـ16

ھمنشین شما-یارشما- رفیق شما- مصاحب شما-ھمراه شماصاِحبکُم ـ17

ھمنشینش -یارش- رفیقش - مصاحبش -ھمراھشصاِحِبِهـ18

ھمنشینشان -یارشان- رفیقشان - مصاحبشان -ھمراھشانصاِحبهم ـ19

با آن دو ھمنشیني کن - بھ آن دو یاري کن - با آن دو رفاقت کن - با آن دو ھمراھي و مصاحبت کنصاِحبهما ـ20

دوھمنشین من-دو یارمن-دو رفیق من-دو مصاحب من-دوھمراه من (در اصل "َصاِحَبْین" بوده کھ چون مضاف واقع صاِحبِي ـ21
شده نون آن حذف گردیده)

صیحھ شدیدي است کھ از شدتش گوشھا کر شود و منظور از آن نفخھ صور استصاخةُ ـ22

راست - راست گوصاِدق ـ23

زنان راستگوصاِدقَاِت ـ24

راستگویانصاِدقُونَ ـ25

راستگویانصاِدِقني ـ26

میوه چینھا (از ماده صرم  بھ معناي چیدن میوه از درخت است)صاِرِمني  ـ27

صاعقھ - جرقھ بزرگي کھ از آسمان بھ زمین برخورد مي کندصاِعقَةُ ـ28

خوار و ذلیالن - کوچکان - کسانی کھ تن بھ پستی داده و زیر دست بودن خود را پذیرفتھ اندصاِغرونَ  ـ29

خوار و ذلیالن - کوچکان - کسانی کھ تن بھ پستی داده و زیر دست بودن خود را پذیرفتھ اندصاِغِرين ـ30

صف کشیده ھا (جمع صافـّھ است بھ معني جماعتي  کھ افراد آن در صفي منظم قرار داشتھ باشند)- پرندگانی کھ صافَّاِت ـ31
بدون بال زدن پرواز می کنند (بالھایشان را حین پرواز بھ صورت صاف می گیرند)

جمع صافنة است و صافنة آن اسباني را مي گویند کھ بر سھ پاي خود ایستاده و یک دست را بلند مي کند تا نوک سمش صاِفنات ـ32
روي زمین قرار گیرد .

صف کشیده ھا (جمع صاّف است بھ معني جماعتي  کھ افراد آن در صفي منظم قرار داشتھ باشند)صافُّونَـ33

دنبالھ رو - پیرو (کلمھ صالي از ماده صلو اشتقاق یافتھ کھ بھ معناي پیروي است و صالي جحیم بھ معناي دنبالھ رو صاِل ـ34
جھنم است، بھ طوري کھ ھر جا راه جھنم را سراغ داشتھ باشد بھ آنجا برود و عمل دوزخیان را مرتکب شود)
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صالح- آنچھ بھ صالح باشد -عمل نیک - نیکوکار-شایستھ - نام یکي از پیامبران الھي علي نبینا و علیھ السالم(در 
عبارت "ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح: بھ یقین او عملی ناصالح است" طبق آیھ شریفھ 223 از سوره مبارکھ بقره، والدین در 

ثواب اعمال صالح فرزندان، شریکند. البتھ اگر در تربیت آنھا کوتاھی کرده باشند نیز در گناه آنھا سھیم می شوند پس 
ھر فرزندی بھ نوعی برای پدر و مادرش "عمل" محسوب می شود. پس اینکھ پسر حضرت نوح را "عمل عیر 

صالح" نامید از این جھت است کھ بھ نوح علی نبینا و علیھ السالم بفھماند اگر بھ دعای او، این پسر کھ بھ گناه عادت 
کرده و از آن دست بردار نیست، زنده بماند، از این پس در گناه او شریک می شود. ھمچنین ممکن است استفاده از 
این کلمھ برای پسر حضرت نوح رساندن مبالغھ او در گناه باشد مثًال می گویند حضرت علی، عدالت است و با این 
سخن می خواھند بگویند تمام کارھای او بر اساس عدالت است گویی او عدالت مجسم است در مورد پسر حضرت 

نوح نیز این مطلب را می رساند کھ کاری جز گناه نداشت برای ھمین او را "عمل غیر صالح" نامید البتھ مانعی 
برای درست بودن ھر دو معنی بھ صورت ھمزمان ھم نیست. در برخی تفاسیر با استناد بھ عبارت "ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن 

، بدون ھیچ دلیل منطقی نسبت بی عفتی بھ ھمسر حضرت نوح

داده شده است از آنجایی کھ بی عفتی ھمسر، آزار و ننگ بزرگی برای شوھر او نیز ھست پروردگار متعال ھیچ 
پیامبری را بھ آن مبتال ننموده است عالوه بر روایات دلیل قرآنی اثبات این مدعا این است کھ در قرآن کریم آمده کھ 

"بعد از پیامبر با ھیچ یک از زنان او ازدواج نکنید چون این موضوع او را آزار می دھد" وقتی پروردگار تعالی از 
ازدواج حالل با ھمسر پیامبر بھ این جھت کھ روح او را بعد از وفاتش آزار می دھد ممانعت می کند قطعًا مانع بی 

عفتی ھمسران پیامبر در زمان حیات اوست حتی از جانب ھمسرانی گناھکار و عذاب شده مانند ھمسر حضرت لوط 
و ھمسر حضرت نوح. متأسفانھ گاھی مشاھده می شود کھ برخی واعظان و مداحان افراطی، چنین نسبتھای ناروایی 
بھ عایشھ ھمسر پیامبر نیز می دھند کھ حرام بودن این سخنان طبق آیات قرآن کریم قطعی است گرچھ گناھان عایشھ 

از قبیل مشارکتش در جنگ جمل، سجده شکرش بعد از شھادت حضرت علی و فرمان تیرباران نمودن جنازه نوه 
پیامبر اکرم، امام حسن مجتبی علیھم السالم و ... از لحاظ تاریخی قابل انکار نیست)

زنان شایستھ -زنانی کھ بھ اصالح امور خود و خلق اهللا مشغولند - کارھاي نیک -کارھاي شایستھ(وقتي کھ "ال" در صاِلحاتـ36
ابتداي آن قرار گیرد معني "ھمھ کارھاي نیک" نیز مي دھد)

شایستگان-آنان کھ بھ اصالح امور خود و خلق اهللا مشغولندصاِلحونَ ـ37

دو شایستھ-آن دو نفر کھ بھ اصالح امور خود و خلق اهللا مشغولندصاِلحيِنـ38

شایستگان-آنان کھ بھ اصالح امور خود و خلق اهللا مشغولندصاِلِحني ـ39

صالُواْ ـ40
دنبالھ روي کردند- در پي ... رفتند (کلمھ صالي از ماده صلو اشتقاق یافتھ کھ بھ معناي پیروي است و صالي جحیم بھ 

معناي دنبالھ رو جھنم است، بھ طوري کھ ھر جا راه جھنم را سراغ داشتھ باشد بھ آنجا برود و عمل دوزخیان را 
مرتکب شود. )

خاموشان - ساکتانصاِمتونَ ـ41

فرو ریخت ( در اصل بھ معني ریختن آب از بلندي است)صب ـ42

فرو ریختني وصف ناشدني ( در اصل بھ معني ریختن آب از بلندي است)صباً ـ43

صبح - بامدادصباح ـ44

صباٍر ـ45
بسیار صبر کننده (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و 

شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می 
دانند)

فرو ریختیم( صب در اصل بھ معني ریختن آب از بلندي است)صببنا ـ46

صبح - بامدادصبح ـ47

صبحگاھانصبحاً ـ48

صبح بر آنھا وارد شد - صبحگاھان بھ آنان رسیدصبحهم ـ49

 اِلحص ـ35
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صبر ـ50
صبر - پایداري(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و 

شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می 
دانند)

صبر کرد (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صبر ـ51
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبر کردید(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صبرتم ـ52
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبر تو(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صبرکـ53
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبر کردیم(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صبرنا ـ54
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

صبر کردند(کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و صبرواْ ـ55
تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

خورشِصبٍغ ـ56

نوعي رنگ (وزن " فعلة " برای بیان یک نوع خاص از ریشھ فعل می باشد)ِصبغةَ ـ57

فرو ریزید ( صب در اصل بھ معني ریختن آب از بلندي است)صبواْ ـ58

کودکصِبياً ـ59

صحاف جمع صحفھ است و صحفھ بھ معناي کاسھ و یا کوچکتر از کاسھ استِصحاٍف ـ60

کتابھا - نامھ ھا (جمع صحیفھ بھ معناي ھر چیزي  کھ در آن مطلبي نوشتھ شده باشد، ھمچنین کتاب چھ  ورقھ و صحِف ـ61
کاغذي باشد و یا بھ شکل دیگر)

تختھ سنگ - صخرهصخر ـ62

تختھ سنگ - صخرهصخرٍة ـ63

بازداشتھ شد - جلوگیري شدصد ـ64

بازداشتنصد ـ65

بازداشت - مانع شدصد ـ66

بازداشتیدصددتم ـ67

شما را بازداشتیمصددناکُم ـ68

سینھصدراً ـ69

سینھ توصدرک ـ70

سینھ اوصدره ـ71

سینھ امصدِري ـ72
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شکاف (مراد از زمین صاحب صدع در عبارت "َوٱْلَأْرِض َذاِت ٱلصَّْدِع "شکافتن زمین و روییدن گیاھان از آن است، صدِع ـ73
کلمھ صدع و فرق و فصل بھ یک معنا است)

اعراض کرد - رو گرداندصدف ـ74

دو سمت کوه (صدفین تثنیھ صدف،بھ معناي یک طرف کوه است)صدفَيِنـ75

صدق ـ76
راست گفت (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و آدمي را 
کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و 
اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با اعتقادش 

باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)
تصدیق کرد - راست بودن سخني را تأیید کردصدق ـ77

راستي - درستي - نیکي - راستگویی (در عبارت "ِلَساَن ِصْدٍق " یعني زباني کھ جز بھ راستي سخن نمي گوید و در 
عبارت "َمْقَعِد ِصْدٍق " منظور این است کھ میان مجلس و جایگاه آنان و صدق عمل و ایمانشان رابطھ اي ھست . 

صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و آدمي را کھ خبرش 
مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را ھم 

قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با اعتقادش باشد و یا 
کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند.

قدم در عبارت "َقَدَم ِصْدٍق" کنایھ از مقام، جایگاه و منزلت است از این جھت کھ ایستادن در یک مکان توسط "قدم" 
صورت می گیرد و اضافھ نمودن "صدق" بھ آن این معنی را می رساند کھ با راستگویی و ھماھنگی گفتار و عمل 
بھ این مقام و منزلت و جایگاه رسیده است نھ با دروغگویی و نفاق و دورویی. عبارت "َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسَراِئیَل ُمَبوََّأ 
ِصْدٍق"یعني پروردگار متعال بني اسرائیل را در مسکني جا داد کھ در آن، آنچھ انسان از مسکن انتظار دارد موجود 

بوده است . یعني ھم آب و ھواي خوبي داشت  وھم سرزمینش پر از برکات و داراي وفور نعمت بود و آن مسکن 
عبارت بود از نواحي بیت المقدس و شام کھ پروردگار تعالی بني اسرائیل را در آنجا سکونت داد و آن را سرزمین 

مقدس و نیز سرزمین مبارک نام نھاد)
صدقھ ھا (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)صدقَاٍت ـ79

صدقھ ھایتان (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)صدقَاِتکُم ـ80

مھریھ ھاي آن زنان (َصُدِقة یا صداق بھ معنی مھریھ ای است کھ بھ زنان می دھند و صدقة بھ معناي خرج کردن صدقَاِتِهن ـ81
مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)

تصدیق کردی - راست بودن (سخني) را تأیید کردی - تحقق دادیصدقْتـ82

صدقْتـ83
راست گفتی (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و آدمي را 

کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و 
اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با اعتقادش 

باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)
تصدیق کردي ( در عبارت "َصدَّْقَت ٱلرُّْؤَیا "یعني خوابت را تحقق دادي و فرمان پروردگارت را اجرا کردي)صدقْت ـ84

صدقْت ـ85
راست گفتي (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و آدمي را 

کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و 
اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با اعتقادش 

باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)
صدقھ (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)صدقٍَة ـ86

تصدیق کرد - راست بودن سخني را تأیید کردصدقَت ـ87

ِصدٍق ـ78
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صدقَت ـ88
آن زن راست گفت (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و 

آدمي را کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و 
عزم و اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با 

اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

صدقْتنا ـ89
بھ ما راست گفتي (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و 

آدمي را کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و 
عزم و اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با 

اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

صدقَکُمـ90
بھ شما راست گفت (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و 

آدمي را کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و 
عزم و اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با 

اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

صدقَنا ـ91
بھ ما راست گفت (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و 

آدمي را کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و 
عزم و اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با 

اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

صدقْناهمـ92
بھ آنان راست گفتیم (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و 
آدمي را کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و 

عزم و اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با 
اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

صدقُواْ ـ93
راست گفتند (صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود با خارج مطابق باشد و آدمي را 

کھ خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي گویند ولي از آنجائي کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و 
اراده را ھم قول نامیده اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، انساني را ھم کھ عملش مطابق با اعتقادش 

باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و شوخي نباشد، صادق نامیده اند)

ِصدِقِهم ـ94
راستیشان - یکي بودن گفتار و عملشان(صدق در اصل بھ معناي این است کھ گفتار و یا خبري کھ داده مي شود، با 

خارج مطابق باشد و انسانی را کھ خبری کھ می دھد مطابق با واقعیت و خارج باشد، صادق مي گویند ولي از آنجائي 
کھ بھ طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را ھم قول نامیده  اند در نتیجھ صدق را در آنھا نیز استعمال کرده، 

از این رو انساني را کھ عملش مطابق با اعتقادش باشد و یا کاري کھ مي کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد و 
شوخي یا دروغ و ظاھر سازی نباشد، صادق نامیده  اند)

بازداشتھ شدند - جلوگیري شدندصدواْ ـ95

بازداشتند - جلوگیري کردندصدواْ ـ96

بازداشتني نگفتنيصدوداًـ97

صدوِر ـ98

سینھ ھا (قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)
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صدوِرکُم ـ99

سینھ ھایتان (قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از 
آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک 

میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را 
بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع 

مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

صدورهم ـ100

سینھ ھایشان (قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از 
آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک 

میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را 
بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع 

مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

شما را بازداشتندصدوکُم  ـ101

آن زن را باز داشتصدها ـ102

آنان را بازداشتصدهم ـ103

بازداشتنشانصدِهم ـ104

چرک و خون غلیظ و درھمي کھ حرارت و بوي گندش اھل دوزخ را عذاب مي دھد( در اصل بھ معني چرک صِديٍد ـ105
وخوني است کھ از رِحم سرازیر شود)

دوستي کھ در دوستي و رفاقت صادق باشندصِديٍق ـ106

ِصديق ـ107
بسیار راستگو-آن کس کھ میان گفتار و عملش ھیچ تناقضي نیست وبر گفتھ خود ایستادگي مي کند (صّدیق بھ کسي 

گویند کھ در صدق مبالغھ کند یعني آنچھ را کھ انجام مي دھد مي گوید و آنچھ را کھ مي گوید انجام مي دھد و میان 
گفتار و کردارش تناقضي نباشد)

ِصديقَةٌ ـ108
زن بسیار راستگو-زني کھ میان گفتار و عملش ھیچ تناقضي نیست وبر گفتھ خود ایستادگي مي کند (صّدیق بھ کسي 

گویند کھ در صدق مبالغھ کند یعني آنچھ را کھ انجام مي دھد مي گوید و آنچھ را کھ مي گوید انجام مي دھد و میان 
گفتار و کردارش تناقضي نباشد)

دوستتانصِديِقکُمـ109

ِصديقُونَ ـ110
بسیار راستگویان-آنکساني کھ میان گفتار و عملش ھیچ تناقضي نیست وبر گفتھ خود ایستادگي مي کند (صّدیق بھ 
کسي گویند کھ در صدق مبالغھ کند یعني آنچھ را کھ انجام مي دھد مي گوید و آنچھ را کھ مي گوید انجام مي دھد و 

میان گفتار و کردارش تناقضي نباشد)

ِصديِقنيـ111
بسیار راستگویان-آنکساني کھ میان گفتار و عملش ھیچ تناقضي نیست وبر گفتھ خود ایستادگي مي کند (صّدیق بھ 
کسي گویند کھ در صدق مبالغھ کند یعني آنچھ را کھ انجام مي دھد مي گوید و آنچھ را کھ مي گوید انجام مي دھد و 

میان گفتار و کردارش تناقضي نباشد)
سرماي شدیدِصر ـ112

ِصراِط ـ113

راه روشن ( از ماده ( ص ر ط) گرفتھ شده، کھ بھ معناي بلعیدن است و راه روشن مثل اینکھ  رھرو خود را بلعیده و 
در مجراي گلوي خویش فرو برده، کھ دیگر نمي تواند بھ این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمي گذارد کھ از 
شکمش بیرون شود. صراط مستقیم: راه پیروی از قرآن کریم و معصومین علیھم السالم، راه عبادت خالصانھ 
پروردگار و کوتاھترین و واضح ترین راه رسیدن بھ او و نشانھ ھدایت شدن بھ این راه آن است کھ جز آنچھ 

پروردگار برایمان خواستھ، نخواھیم. در عبارت"ِإنَّ َربِّي َعَلىٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم" بودن پروردگار بر "صراط مستقیم" 
کنایھ از این است کھ ھیچ وقت اتفاق نمی افتد کھ پروردگار باطلی را بر حق ترجیح دھد)

ِصراطَک ـ114
راه روشن تو( از ماده ( ص ر ط)گرفتھ شده، کھ بھ معناي بلعیدن است و راه روشن مثل اینکھ  رھرو خود را بلعیده 
و در مجراي گلوي خویش فرو برده، کھ دیگر نمي تواند این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمي گذارد کھ از شکمش 

بیرون شود)
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ِصراِطي ـ115
راه روشن من( از ماده ( ص ر ط)گرفتھ شده، کھ بھ معناي بلعیدن است و راه روشن مثل اینکھ  رھرو خود را بلعیده 
و در مجراي گلوي خویش فرو برده، کھ دیگر نمي تواند این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمي گذارد کھ از شکمش 

بیرون شود)
فریاد شدید - جماعت (از صریربھ معني دروازه گرفتھ شده، کھ ھنگام باز و بستھ شدن صدا مي کند)صرٍة ـ116

برج بلند - قصر - حیاط قصر (قصر و ھر بنایي است بلند و مشرف بر سایر بناھا و نیز بھ معناي محلي است کھ آن صرح ـ117
را تخت کرده باشند و سقف ھم نداشتھ باشد)

باد شدید و سرد- باد سخت و سمي -  باد بسیار سرد - باد پر سر و صدا ( کھ مستلزم سخت وزیدن نیز ھست)صرصٍر ـ118

بھ خاک افتاده ھا (جمع صریع)صرعٰي ـ119

برگرداند (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)صرف ـ120

برگرداندن - دفع (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)صرفاً ـ121

برگردانده شدصِرفَت ـ122

شمارا برگرداند -شما را بازداشتصرفَکُم ـ123

صرفْنا  ـ124
بھ حالتھا و اشکال گوناگون بیان کردیم (از "صرف" بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض 
کردن آن با غیر آن است، کلمھ تصریف نیز بھ ھمین معنا است، با این تفاوت کھ تصریف معنی "تکثیر" ھم می دھد 

و بیشتر در جائي بھ کار مي رود کھ در مورد گرداندن و تغییر دادن چیزي است از حالي بھ حالي و یا از امري بھ 
امري و معناي تصریف الریاح بھ معناي حرکت دادن و گرداندن بادھا است از حالي بھ حالي)

صرفْنا ِإلَيک ـ125
بھ سوي تو متوجھ کردیم ( توجھ شان را از جاھاي دیگر بھ سوي برگرداندیم. از "صرف" بھ معناي برگرداندن 
چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است، کلمھ تصریف نیز بھ ھمین معنا است، با این 

تفاوت کھ تصریف معنی "تکثیر" ھم می دھد و بیشتر در جائي بھ کار مي رود کھ در مورد گرداندن و تغییر دادن 
چیزي است از حالي بھ حالي و یا از امري بھ امري و معناي تصریف الریاح بھ معناي حرکت دادن و گرداندن بادھا 

است از حالي بھ حالي)

صرفْناه ـ126
آن را بھ حالتھا و اشکال گوناگون بیان کردیم (از "صرف" بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا 

عوض کردن آن با غیر آن است، کلمھ تصریف نیز بھ ھمین معنا است، با این تفاوت کھ تصریف معنی "تکثیر" ھم 
می دھد و بیشتر در جائي بھ کار مي رود کھ در مورد گرداندن و تغییر دادن چیزي است از حالي بھ حالي و یا از 

امري بھ امري و معناي تصریف الریاح بھ معناي حرکت دادن و گرداندن بادھا است از حالي بھ حالي)

آنان را بھ خود نزدیک کن - آنان را بھ خود متمایل کن(در عبارت "َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن ٱلطَّْیِر َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَک" منظورھمان صرهن ِإلَيک ـ127
ایجاد انس بین خود و آن چھار پرنده است)

 کسي کھ نالھ آدمي را بشنود و استغاثھ او را جواب گوید و بھ فریاد او برسد - فریاد رسصِريخ ـ128

درختي کھ میوه اش را چیده باشند - شب بسیار تاریک - ریگزاري بریده از ریگزاري دیگر کھ در آن چیزي صِرِمي ـ129
نمي روید و ھیچ فایده اي ندارد .

صعودي - آنچھ دائمًا بیشتر مي شود (عذاب صعد آن عذابي است کھ دائما بیشتر مي شود و معذب را مغلوب تر صعداً ـ130
مي کند)

ُمرد(از صعقة بھ معناي مرگ و بیھوشي و از کار افتادن حواس و بطالن ادراک مي باشد)صِعق ـ131

بي ھوش (صعقا ازصعقة بھ معناي مرگ و بیھوشي و از کار افتادن حواس و بطالن ادراک مي باشد)صِعقاً ـ132

گردنھ صعب العبور کوه (عبارت "َسُأْرِھُقُھ َصُعودًا "یعني بھ زودي او را بھ باال رفتن از گردنھ ي عذابي بسیار صعوداً ـ133
سخت مجبور مي کنم)
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صِعيداً ـ134
زمین ھموار و بي علف - رویھ و پوست زمین - آنچھ از ظاھر زمین بھ چشم مي خورد - زمین بلند و مرتفع(البتھ بھ 
ھمین اندازه کھ گودی و چالھ بھ حساب نیاید. در عبارت "َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا" برای این زمین بلند و پاک را برای 

تیمم توصیھ نموده است کھ خاکی کھ در بلندی قرار گرفتھ معموًال پاکیزه می ماند ولی آلودگیھا بھ ھمراه باران شستھ 
شده و خاکی کھ در گودی قرار گرفتھ را آلوده می کنند. برای تیمم ابتدا دو کف دست را بھ روی جلوی پیشانی کشیده 

سپس روی دست راست و چپ از مچ تا سر انگشتان را بھ ترتیب مسح می کنند)

کوچک کردن - خفـّت - ذلت و خواريصغار ـ135

منحرف شد - از مسیر مستقیم مایل شد (صغت فعل ماضي از ماده صغو است و صغو بھ معناي میل و مایل شدن مي صغت ـ136
باشد)

کوچکصِغٍري ـ137

کوچکصِغريةً ـ138

صف - صفي وصف نشدني ( اگر مفعول مطلق باشد)صفّاًـ139

صفْحـ140

گذشت کردن - نادیده گرفتن- صفحھ (در معناي "صفح "روي خوش نشان دادن نیز مستتر است. پس معناي صفحت 
عنھ این است کھ عالوه بر اینکھ او را عفو کردم روي خوش ھم بھ او نشان دادم و یا این است کھ من صفحھ روي او 

را دیدم در حالي کھ بھ روي خود نیاوردم و یا این است کھ آن صفحھ اي کھ گناه و جرم او را در آن ثبت کرده بودم 
ورق زده و بھ صفحھ دیگر رد شدم و این معنا از ورق زدن کتاب اخذ شده، گویا کتاب خاطرات او را ورق زده 

است.عبارت "َأَفَنْضِرُب َعنُکُم ٱلذِّْکَر َصْفحًا َأن ُکنُتْم َقْومًا مُّْسِرِفیَن"یعني :"آیا بھ جرم اینکھ شما مردمي اسرافگرید از 
فرستادن قرآن بھ سوي شما صرفنظر کنیم"در واقع موضوع نازل کردن قرآن را بھ صفحھ اي تشبیھ کرده کھ با ورق 

زدن از آن عبور مي کنند و آن را نادیده مي گیرند)
زردصفْر ـ141

صفْراُء ـ142

زرد (در سوره مبارکھ بقره آیھ شریفھ 69 آمده است کھ: "...َصْفَراُء َفاِقـٌع لَّْوُنَھا َتُسرُّ ٱلنَّاِظِریَن: ... زرد، کھ رنگش 
زرد روشنی باشد کھ بینندگان را شاد می کند." در این آیھ از رنگ زرد روشن بھ عنوان رنِگ شادی بخش یاد شده 

است.براساس تحقیقی کھ در فوریھ ٢٠١٠ در مجلھ تحقیقات پزشکی BMC بھ چاپ رسید، یک چرخھ رنگ متشکل 
از 38 رنگ گوناگون بین افراد مختلف با وضعیت جسمی و روحی متفاوت توزیع و نتایج انتخاب آنھا مورد بررسی 

قرار گرفت، در میان این 38 رنگ، رنگ شماره 14 زرد انتخاِب افراد شادتر بود و روحیات افراد سالم را بھ 
بھترین صورت توصیف می نمود. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ زرد روشن رنگی شادی بخش 

است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

زمین تختي کھ لیز و صاف باشدصفْصفاً  ـ143

سنگ صاف و سخت ( ھم معني با  کلمھ صفا)صفْواٍن ـ144

سیلي زدصکَّتـ145

دعا کن - نماز بخوان (صل از صلوة و بھ معناي دعا است)صلِّ ـ146

نماز(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صالَِة ـ147

نماز تو(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صلَاتک ـ148

نمازشان- دعایشان(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صلَاِتِهم ـ149

نمازم(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صلَاِتي ـ150
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پشت، کمر(در سوره مبارکھ طارق آیات شریفھ 5 تا 7 آمده است کھ: "پس انسان باید بنگرد کھ از چھ چیز آفریده 
شده است؟از آبی جھنده *آفریده شده است کھ از بین کمر و استخوانھای سینھ بیرون می آید"

بسیاری با نگاھی ناقص بھ یافتھ ھای علمی و عنوان کردن این موضوع کھ "منشأ نطفھ انسان بیضھ مرد(محل تولید 
اسپرم) و تخمدان زن (محل تولید تخمک) می باشد کھ ھیچکدام ربطی بھ کمر و قفسھ سینھ ندارند"بھ خیال خام خود 
مدعی شده اند در قرآن کریم عیب و ایراد پیدا کرده اند اّما نگاھی کاملتر ھمراه با استناد بھ یافتھ ھای جدیدتر علمی 

اعجاز قرآن را نمایان می سازد. پس از رسیدن بھ سن بلوغ تنھا مغز استخوان ھایی ھمانند مھره ھا، جناغ سینھ و 
دنده ھا کھ ھمان اسکلت محوری خوانده می شوند (صلب و ترائب) عمل خونسازی را انجام می دھند ضمن اینکھ اغلب 

سلولھای بنیادی پس از بلوغ در این ناحیھ تولید می شود اما این چھ ربطی بھ تولید اسپرم و تخمک دارد.

واضح است کھ منشأ ھر ساخت و سازی در بدن انسان، خون می باشد زیرا خون، اکسیژن و دیگر مواد اولیھ مورد 
نیاز ھر ساخت و سازی را در اعضای مختلف تأمین می کند گرچھ موضوع بھ ھمین جا ختم نمی شود.

بر اساس گزارشی کھ متن کامل آن در نشریھ Science درج شده است، محققان ژاپني براي اولین بار در جھان 
توانستند با استفاده از سلول ھاي خون انسان، سلول ھاي نابالغ تخمك را تولید كنند و در حال تالش برای تولید سلول 
ھاي تخمك بالغ با قابلیت تولید مثل می باشند ھمچنین با استفاده از فرآیند مشابھ در پی تولید سلول ھاي اسپرم انسان 

از خون ھستند.
*اصطالح آب جھنده عالوه بر منی بھ خون نیز می تواند اشاره داشتھ باشد. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ منشأ نطفھ انسان بین کمر و استخوانھای سینھ است، اشاره شده 
است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

کارھاي شایستھ کرد- درستکار بودصلَح ـ152

صلح - آشتيصلْح ـ153

سخت وصاف - کچلصلْداً ـ154

صلْصاٍل ـ155
ِگل خشکیده کھ وقتي زیر پا مي رود صدا مي کند(اصل معناي صلصال عبارت است از صدایي کھ از ھر چیز 
خشکي چون میخ و امثال آن بھ گوش برسد . بھ گل خشکیده را ھم صلصال می گویند  چون وقتي روي آن راه 

مي روند صدا مي کند مانند عبارات "من صلصال کالفخار" و "من صلصال من حماء مسنون")
درود فرستید - دعا کنید (طلب خیر کنید)(صل از صلوة و بھ معناي دعا است)صلُّواْ ـ156

صلَوات ـ157
دعاھا- نمازھا ( صلوة در اصل بھ معناي دعا است)-مصالھا و نمازگاه ھا ی یھود، کنیسھ ھا ( در سوره مبارکھ حج 

آیھ شریفھ 40،اگر نمازگاه یھود را صالة نامیده، از باب تسمیھ محل بھ نام حال است یعنی نام کاری را کھ در یک 
وثا ي  محل انجام می دھند بر روی آن محل گذاشتھ اند بعضي از مفسرین گفتھ اند : صلوة کلمھ عربي شده کلمھ صَلٰ

عبراني بھ معناي مصلي است)
نمازھایشان ( صلوة در اصل بھ معناي دعا است)صلَواِتِهم ـ158

نماز(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صلَٰوةـ159

نماز او(َصَلوٰة : در اصل بھ معناي دعا است)صلَٰوتهـ160

صلُّوهـ161
اورا داخل کنید - اورا در مسیر جھنم قرار دھید(اصل کلمھ صلو  بھ معناي پیروي است و صالي جحیم بھ معناي 

دنبالھ رو جھنم است، بھ طوري کھ ھر جا راه جھنم را سراغ داشتھ باشد بھ آنجا برود و عمل دوزخیان را مرتکب 
شود)

نماز خواند( صلوة در اصل بھ معناي دعا است)صلَّٰي ـ162

واردشدن - در مسیر قرار گرفتن (اصل کلمھ صلو  بھ معناي پیروي است و صالي جحیم بھ معناي دنبالھ رو جھنم ِصِلياً ـ163
است، بھ طوري کھ ھر جا راه جھنم را سراغ داشتھ باشد بھ آنجا برود و عمل دوزخیان را مرتکب شود)

کر- ناشنواصمـ164

صلْبـ151
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صمد ـ165

بي نیازي کھ ھمھ براي برآورده شدن نیازشان محتاج اویند و عاقبت بھ او روي مي آورند و چیزي بھ او اضافھ نمي 
شود و ھیچ کس و ھیچ چیز از او، نھ جدا است و نھ جدا مي شود(اصل در معناي کلمھ صمد، قصد کردن و یا قصد 
کردن با اعتماد است، وقتي گفتھ مي شود : "صمده"معنایش این است کھ فالني قصد فالن کس یا فالن چیز را کرد، 

در حالي کھ بر او اعتماد کرده بود . از طرفي بھ معناي چیز توپري است کھ نھ چیزي  بتواند بھ آن داخل و نھ چیزي 
از آن خارج گردد و در نتیجھ نھ بخورد و نھ بنوشد و نھ بخوابد و نھ بچھ بیاورد و نھ از کسي متولد شود خالصھ نھ 
چیزي بھ آن اضافھ گردد و نھ از آن کم شود. بھ عبارت دیگر جملھ "َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد " ھمان گونھ کھ در روایت نیز 

آمده است، در واقع معني کلمھ "َصَمُد" است. کلمھ "صمد" معني نزدیکي با مجموعھ مرجع در اصطالح ریاضیات 
دارد. مجموعھ مرجع بھ مجموعھ اي گفتھ مي شود کھ ھیچ عضوي خارج از آن مجموعھ قرار نمي گیرد و بقیھ 

مجموعھ ھا نیز زیر مجموعھ آن ھستند.)
کـَر شدندصمواْ ـ166

آفرینش - ساختن - عمل کردنصنعـ167

صنعت - ساختنصنعةَ ـ168

ساختند - عمل کردندصنعواْـ169

ھم ریشھ (کلمھ صنو بھ معناي شاخھ و جوانھ ایست کھ از بیخ تنھ درخت روئیده باشد کھ در فارسی بھ آن پاجوش ھم ِصنوانٌ ـ170
می گویند)

صحیح - درستصواباً ـ171

صواعـ172
جام - پیمانھ جھت سنجش وزن وحجم(صواع ھمان صاع است، کھ بھ معناي پیمانھ  ایست کھ با آن اجناس را کیل 
مي کردند و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفي بوده کھ ھم در آن آب مي خوردند و ھم بھ آن اجناس را پیمانھ 

مي کردند و بھ ھمین جھت است کھ در قرآن کریم یک جا از آن تعبیر بھ سقایت مي کند و در جاي دیگر بنام صواع 
مي خواند و این کلمھ از کلماتي است کھ ھم معاملھ مذکر با آن مي کنند و ھم مؤنث و لذا یک جا ضمیر مذکر بھ آن 

برگردانیده و فرموده : و لمن جاء بھ و در جاي دیگر ضمیر مؤنث برگردانیده و فرموده : ثم استخرجھا)

صاعقھ ھا(صاعقھ : جرقھ بزرگي کھ از آسمان بھ زمین برخورد مي کند)صواِعِق ـ173

صواف جمع صافة است و معناي صافھ بودن شتر قبل از نحراین است کھ ایستاده باشد دستھا و پاھایش برابر ھم و صواف ـ174
دستھایش بستھ باشد

صوامع جمع صومعھ است و صومعھ نام معبدھایي است کھ براي عبادت عابدان و زاھدان، در باالي کوه ھا و در صواِمع ـ175
بیابانھاي دوردست ساختھ مي شد و معموال عمارتي نوک تیز و مخروطي بود .

صداصوِت ـ176

صداي توصوِتکـ177

صوِر ـ178
بوق - شیپور ("نفخ صور:دمیدن در بوق" کنایھ است از اعالم مطلبي کھ باید ھمگي عملي کنند بھ جمعیت انبوھي 
مانند لشکر، مثل اینکھ ھمگي در فالن روز و فالن ساعت حاضر یا خارج شوند و منظور از نفخ صور در قرآن 
کریم اعالم دو حکم بسیار مھم پروردگار متعال (بنابھ روایت توسط فرشتھ ای بھ نام اسرافیل) می باشد. در نوبت 

اول "نفخ صور" بھ معنی فرمان مرگ ھمھ موجودات پیش از قیامت است و در نوبت دوم بھ معنی فرمان زنده شدن 
ھمھ آنھا برای محشور شدن در قیامت است)

صورت - شکلصورٍة ـ179

صورتھایتانصورکُمـ180

شما را صورتگري نمود -شما را شکل دادصورکُم ـ181

شما را صورتگري نمودیم -شما را شکل دادیمصورناکُمـ182
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صوماً ـ183
روزه (صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از جماع و از 
سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ بسا در معناي آن این قید را اضافھ 
کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را داشتھ 

باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از طلوع فجر 
تا مغرب و توأم با نیت است)

صومواْ ـ184
روزه بگیرید (صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از جماع 

و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ بسا در معناي آن این قید را 
اضافھ کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را 

داشتھ باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از طلوع 
فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

خویشاوندان سببي - خویشاوندي کھ بھ سبب ازدواج با زني با بستگان او ایجاد مي شود (مراد از صھر محرمیت از ِصهراً ـ185
ناحیھ زن است)

قلعھ ھا (جمع صیصیة است، کھ بھ معناي قلعھ بسیار محکمي است، کھ با آن از حملھ دشمن جلوگیري مي شود)صياِصيِهم ـ186

ِصياِم ـ187
روزه داري - روزه گرفتن(صوم در اصل بھ معناي خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از 

نوشیدن و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن بھ معناي خودداري از آنھا است و چھ بسا در معناي آن 
این قید را اضافھ کرده باشند، کھ بھ معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و 

اشتھاي آن را داشتھ باشد . لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم 
خودداري از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

باران پر پشت - باران سنگینصيٍب ـ188

صيحةُ ـ189
صداي ھولناک و بسیار بلند- نھیب - فریاد(از لحاظ علمی صدای بسیار بلند می تواند با دادن فرکانس تشدید اشیاء بھ 

آنھا حتی انرژی کافی برای تخریب ساختمانھا را داشتھ باشد و اصطالح شکستن دیوار صوتی توسط ھواپیماھا بھ 
ھمین موضوع اشاره دارد)

شکار کردن - صید کردن -صید - شکار ( مصدري است کھ بھ معناي مفعول یعني "صید شده " نیز مي آید)صيد ـ190

تابستانصيِف ـ191
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ترجمھکلمهفهرست

ضاِئق ـ1

تنگ (کلمھ ضیق بیشتر در چیز تنگي بھ کار مي رود کھ تنگیش ذاتي باشد و کلمھ ضائق در چیز تنگي 
استعمال مي شود کھ تنگیش عارضي و در اثر عوامل خارجی ایجاد شده است. مفھوم آیھ شریفھ 12 از سوره 
مبارکھ ھود این است کھ: "بھ این امید کھ تو ای پیامبر برخی از آنچھ بھ تو وحی شده را بھ مردم ابالغ نکنی 
و باعث دلتنگی و غصھ ات شوند این را می گویند کھ چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشتھ ای با او نیامد. بنا 

بھ روایات از جملھ روایتی از امام صادق علیھ السالم آن آیاتی کھ منافقان با این طعنھ زدنھا سعی داشتند 
پیامبر را از ابالغ آنھا منصرف کنند آیاتی است کھ بھ جانشینی امیر المؤمنین علی علیھ السالم برای پیامبر 
اشاره دارد و بھ این ترتیب می خواستند بگویند اگر بھ جای اینکھ پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد 

گنجی برایش می فرستاد یا فرشتھ ای ھمراھش می کرد بھتر بود)
خندانضاِحکاً ـ2

خندانضاِحکَةٌ ـ3

ضرر زننده بھ آنھاضارِهم ـ4

ضرر زننده ھاضارين ـ5

ضاقـ6
تنگ شدد(عبارت "َضاَق ِبِھْم َذْرعًا: در مورد آنان از جھت اندازه در تنگنا قرار گرفت"تعبیري است کنایھ  اي 
و معنایش این است کھ راه چاره آن امر بھ رویش بستھ شد و یا راھي براي خالصي از فالن امر نیافت و وجھ 

این کنایھ این است کھ چنین کسي مانند خیاطي مي  ماند کھ بھ ھر متري و ذرعي کھ پارچھ را متر مي کند 
پارچھ ای کھ برای دوخت لباس بھ او داده اند، کم می آید و بھ ھیچ طریقی نمی تواند از آن پارچھ لباس 

سفارش شده را بدوزد)
تنگ شدضاقَت ـ7

گمراهضالّاً ـ8

گمراھانضالُّونَ ـ9

گمراھانضالِّنيـ10

الغري کھ از زیاد راه رفتن الغر شده باشد نھ از مریضی و الغریش ھمراه با ورزیدگی باشدضاِمٍر ـ11

میشضأِْن ـ12

درحال نفس نفس زدن (ضبح بھ معناي صوتي است کھ از نفس نفس زدن اسبان در حین دویدن شنیده مي شود)ضبحاً ـ13

گستردگي نورش(ضحي بھ معناي گستردگي نور آفتاب)ضحاهاـ14

ضِحکَت ـ15

خندید(البتھ برخی مفسرین گفتھ اند در عبارت "َفَضِحَکْت َفَبشَّْرَناَھا ِبِإْسَحاَق "، "َضِحَکْت" بھ معنی "حیض 
شد" می باشد از این جھت کھ حیض شدن یک زن نشانھ ای است برای سالمتی او و آمادگیش برای 

باردارشدن بھ این ترتیب این حیض شدن پس از یائسگی مقدمھ ای شده برای باور کردن بشارت فرشتگان. این 
برداشت از آیھ بھ این بھانھ بوده کھ این مفسرین دلیلی برای خندیدن ھمسر حضرت ابراھیم پیدا نکرده اند در 
حالی کھ چھ دلیلی بھتر از اینکھ چون فھمید کھ این میھمانان قصد سوئی نداشتھ و فرشتھ ھای مأمور عذاب 

قوم لوطند، خیالش راحت شد و خندید و خنده او توجھ فرشتگان را جلب نمود و بھانھ ای شد کھ فرشتگان 
بشارت فرزنددار شدن او را نیز در ھمان زمان، بدھند)

اوائل روز و موقع پھن شدن نور خورشید - روشنایی روزضحٰي ـ16

ضد - مخالف - منافي (کلمھ ضد بھ حسب لغت بھ معناي منافي اي است کھ با ھیچ چیز جمع نشود)ِضداً ـ17
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ضرر-آسیب - بال (ُضّر بھ معناي مخصوصًا بالھایي است کھ مستقیما بھ جان آدمي مي رسد، مانند مرض و ضر ـ18
الغري و امثال آن)

ضرر-آسیب - بال (ُضّر بھ معناي مخصوصًا بالھایي است کھ مستقیما بھ جان آدمي مي رسد، مانند مرض و ضراًـ19
الغري و امثال آن)

ھر چیزي  کھ مایھ بد حالي انسان شود - بالء و مضرتي کھ از حال پریشان صاحبش خبر دھد - شدائدضراِءـ20

ضرر رساندنِضراراً ـ21

زده شدضِرب ـ22

زدنضرب ـ23

زدضرب ـ24

زده شد (در عبارت "ُضِرَبْت َعَلْیِھُم ٱلذِّلَُّة " منظور این است کھ داغ ونشان ذلت بر آنھا زده شد)ضِربت ـ25

سفرکردید (بر زمین گام زدید، تعبیر ضرب في االرض کنایھ است از مسافرت )ضربتم ِفي ٱلْأَرِض ـ26

زدیم(در عبارت "َفَضَرْبَنا َعَليٰ َءاَذاِنِھْم " یعني بر گوششان پرده و حجابي زدیم)ضربنا ـ27

زدندضربواْ ـ28

سفر کردند (بر زمین گام زدند، تعبیر ضرب في االرض کنایھ است از مسافرت )ضربواْ ِفي ٱلْأَرِض ـ29

آسیب جسمي و جاني (در عبارت "  ُأْوِلي ٱلضََّرِر "منظورکساني کھ داراي بیماري جسمي اند مي باشد)ضرِر ـ30

ضررشضرهـ31

ضررشضره ـ32

ضِريٍع ـ33
نام نوعي از تیغ ھا است کھ بھ آن شبرق ھم مي گویند و اھل حجاز آن را وقتي خشک شد ضریع مي نامند و 

ناگوارترین و تھوع آورترین گیاه است کھ ھیچ حیواني آن را نمي خورد و شاید نامیدن آنچھ در آتش است بھ نام 
ضریع، صرفا از نظر شباھت در شکل و خاصیت بوده باشد .

ناتوانان - ضعیفان (جمع ضعیف)ِضعافاًـ34

ِضعف ـ35
دو برابر - دو چندان- نصف (مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و گاھي 

ھم آن را بھ معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ انضمام 
واحدي دیگر عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان مي خوانند و 

ھمچنین عدد دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)
ناتوان استضعف ـ36

ناتواني - ضعفضعٍف ـ37

ناتوانان - ضعیفان (جمع ضعیف)ضعفَاُء ـ38

ِضعفَيِن ـ39
دوبرابر - دوچندان (مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و گاھي ھم آن را 
بھ معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ انضمام واحدي دیگر 
عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان مي خوانند و ھمچنین عدد 

دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)
ناتوان - ضعیفضِعيفاًـ40
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یک دستھ ریحان و یا علف و یا شاخھ درخت (جمع آن اضغاث مي شود)ِضغثاً ـ41

قورباغھ ھا(جمع َضفَدع)ضفَاِدع ـ42

ضلَّ ـ43
گم شد (عبارت "َضلَّ َعْنُھم مَّا َکاُنوْا َیْفَتُروَن : آنچھ را افترا می بستند، از آنان گم شد" یعني : آنچھ را ھمواره 
بھ دروغ بھ عنوان شریك پروردگار می دانستند و بھ عبارت دیگر او را ھم  عالوه بر پروردگار در خیر و 
شّر خود شریک و سھیم می دانستند و برای بھ دست آوردن حمایت او و خوشایندش، نافرمانی پروردگار را 
می کردند، روز قیامت قدرت و شوکتی کھ برای آن شریکان تصور می کردند، از پیش نظرشان محو و گم 

می شود)

گمراھي(پیمودن راھي کھ بھ ھدف مورد نظر منتھي نمي شود، بلکھ سر از جاي دیگر در مي آورد. منظور از ضلَاٍل ـ44
"َضَلاٍل مُِّبیٍن: گمراھی آشکار" آن گمراھی است کھ خطا و اشتباه بودنش واضح است)

گمراھي (پیمودن راھي کھ بھ ھدف مورد نظر منتھي نمي شود، بلکھ سر از جاي دیگر در مي آورد)ضلَالَةُ ـ45

گمراھیشانضلَالَِتِهم ـ46

گمراھیتضلَاِلک ـ47

گمراه شدم - گمراه ھستمضلَلْت ـ48

گم شدیمضلَلْنا ـ49

گمراه شدند - گم شدند - ناپیدا شدند(عبارت "َضلُّوْا َعنَّا ": از دستشان رفت-از دست دادند)ضلُّواْ ـ50

تنگ (این کلمھ  در مذکر و مؤنث بھ یک شکل استعمال مي شود)ضنکاً ـ51

بخیلضِنٍني ـ52

فروزان - داراي نور - روشنایي (ضیاء بھ معني منبع نور است ولي کلمھ نور معني عامتري دارد)ِضياًء ـ53

ضررضير ـ54

ظالمانھ - غیر عادالنھِضيزٰي ـ55

میھمان - میھمانان (در اصل کلمھ ضیف مصدر است و مصدر تثنیھ و جمع ندارد و براي ھمین در عبارت ضيِف ـ56
"َضْیِف ِإْبَراِھیَم ٱْلُمْکَرِمیَن " بھ صورت مفرد آورده شده درحالیکھ چند نفر مھمان بودند)

میھمانش - میھمانانش(در اصل کلمھ ضیف مصدر است و مصدر تثنیھ و جمع ندارد و براي ھمین در عبارت ضيِفِه ـ57
"َراَوُدوُه َعن َضْیِفِھ  " بھ صورت مفرد آورده شده درحالیکھ چند نفر مھمان بودند)

میھمانم - میھمانانم(در اصل کلمھ ضیف مصدر است و مصدر تثنیھ و جمع ندارد و براي ھمین در عبارت ضيِفي ـ58
"َوَلا ُتْخُزوِن ِفي َضْیِفي  " بھ صورت مفرد آورده شده درحالیکھ چند نفر مھمان بودند)

تنگيضيٍق ـ59

تنگ (کلمھ ضیِّق بیشتر در چیز تنگي بھ کار مي رود کھ تنگیش ذاتي باشد و کلمھ ضائق در چیز تنگي ضيقاً ـ60
استعمال مي شود کھ تنگیش عارضي و در اثر عوامل خارجی ایجاد شده است)
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ترجمھفهرست

پرندهطَاِئٍر ـ1

طَاِئرکُم ـ2

سبب نیکبختي و بدبختي شما (در اصل "طیر" مرغي مانند کالغ  است کھ عرب با دیدن آن فال بد مي زد و سپس مورد 
استعمالش را توسعھ دادند و بھ ھر چیزي کھ با آن فال بد زده مي شود طیر گفتند و چھ بسا کھ در حوادث آینده بشر نیز 

استعمال مي کنند و چھ بسا بخت بد اشخاصي را طائر مي گویند، با اینکھ اصال بخت امري است موھوم، ولي مردم 
خرافھ پرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محرومیتش از ھر چیز مي دانند .مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف 

چپ مسافر بھ طرف راست وي پرواز مي کردند کھ آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف 
راست ایشان قرار مي دادند و آن را بارح مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ 

سھولت مي توانست صیدش کند، ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)

طَاِئره ـ3

موجب نیکبختي و بدبختي اش - عملش (منظور از طائر درسوره مبارکھ اسراء آیھ شریفھ13عمل انسان است و عمل 
آدمي را بھ طائري تشبیھ کرده است کھ از چپ بھ راست پرواز مي کند کھ عربھا آن را بھ فال نیک مي گیرند و یا از 

راست بھ چپ مي پرد و آن را بھ فال بد مي گیرند، آري مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف چپ مسافر بھ طرف 
راست وي پرواز مي کردند کھ آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف راست ایشان قرار مي دادند 

و آن را بارح مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ سھولت مي توانست صیدش 
کند، ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)

طَاِئرهم ـ4

سبب نیکبختي و بدبختي آنھا (در اصل "طیر" مرغي مانند کالغ  است کھ عرب با دیدن آن فال بد مي زد و سپس مورد 
استعمالش را توسعھ دادند و بھ ھر چیزي کھ با آن فال بد زده مي شود طیر گفتند و چھ بسا کھ در حوادث آینده بشر نیز 

استعمال مي کنند و چھ بسا بخت بد اشخاصي را طائر مي گویند، با اینکھ اصال بخت امري است موھوم، ولي مردم 
خرافھ پرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محرومیتش از ھر چیز مي دانند .مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف 

چپ مسافر بھ طرف راست وي پرواز مي کردند کھ آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف 
راست ایشان قرار مي دادند و آن را بارح مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ 

سھولت مي توانست صیدش کند، ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)
فرمانبرداران - با میل ورغبتانطَاِئِعني ـ5

طَاِئف ـ6
دور زن - گردنده - بالیي فراگیر(طائف عذاب، آن عذابي است کھ در شب رخ دھد و منظور از "َطاِئٌف مَِّن ٱلشَّْیَطاِن " 

وسوسھ ھاي شیطان است یا طائف از شیطان آن شیطاني است کھ پیرامون قلب آدمي طواف مي کند تا رخنھ اي پیدا کرده 
وسوسھ خود را وارد قلب کند یا آن وسوسھ اي است کھ در حول قلب مي چرخد تا راھي بھ قلب باز کرده وارد شود)

طَاِئفَةٌ ـ7

طائفھ - جماعتي از انسانھا (طائفھ بھ معناي جماعتي از انسانھا است و گویا بدین مناسبت جماعتي از انسانھا را طائفھ 
نامیده اند، کھ عرب قبل از آنکھ بھ زندگي شھرنشیني برسند، شعبھ شعبھ و قبیلھ قبیلھ بودند و ھر قبیلھ اي در گوشھ اي از 
بیابان زندگي مي کردند، تابستان را در نقطھ اي و زمستان را در نقطھ اي دیگر و حیوانات خود را برداشتھ، بھ طلب آب 
و گیاه از این نقطھ بھ آن نقطھ طوف مي کردند و ھمچنین از ترس غارت و حملھ دشمن طوفي دیگر داشتند و لذا بھ ھر 
جمعیتي طائفھ گفتند و بھ تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذاري یعني طواف و دوره گردي را رھا نموده، تنھا بھ 

داللتش بر جماعت اکتفا کردند واکنون ھر جا این کلمھ بھ میان آید، از آن تنھا معناي جماعت فھمیده مي شود)

طَاِئفَتاِن ـ8

دو طائفھ(طائفھ بھ معناي جماعتي از انسانھا است و گویا بدین مناسبت جماعتي از انسانھا را طائفھ نامیده اند، کھ عرب 
قبل از آنکھ بھ زندگي شھرنشیني برسند، شعبھ شعبھ و قبیلھ قبیلھ بودند و ھر قبیلھ اي در گوشھ اي از بیابان زندگي 

مي کردند، تابستان را در نقطھ اي و زمستان را در نقطھ اي دیگر و حیوانات خود را برداشتھ، بھ طلب آب و گیاه از این 
نقطھ بھ آن نقطھ طوف مي کردند و ھمچنین از ترس غارت و حملھ دشمن طوفي دیگر داشتند،و لذا بھ ھر جمعیتي طائفھ 

گفتند و بھ تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذاري یعني طواف و دوره گردي را رھا نموده، تنھا بھ داللتش بر 
جماعت اکتفا کردند، واکنون ھر جا این کلمھ بھ میان آید، از آن تنھا معناي جماعت فھمیده مي شود)
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طَاِئفَِتيِن ـ9

دو طائفھ(طائفھ بھ معناي جماعتي از انسانھا است و گویا بدین مناسبت جماعتي از انسانھا را طائفھ نامیده اند، کھ عرب 
قبل از آنکھ بھ زندگي شھرنشیني برسند، شعبھ شعبھ و قبیلھ قبیلھ بودند و ھر قبیلھ اي در گوشھ اي از بیابان زندگي 

مي کردند، تابستان را در نقطھ اي و زمستان را در نقطھ اي دیگر و حیوانات خود را برداشتھ، بھ طلب آب و گیاه از این 
نقطھ بھ آن نقطھ طوف مي کردند و ھمچنین از ترس غارت و حملھ دشمن طوفي دیگر داشتند،و لذا بھ ھر جمعیتي طائفھ 

گفتند و بھ تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذاري یعني طواف و دوره گردي را رھا نموده، تنھا بھ داللتش بر 
جماعت اکتفا کردند، واکنون ھر جا این کلمھ بھ میان آید، از آن تنھا معناي جماعت فھمیده مي شود)

دور زنان - گردندگانطَاِئِفنيـ10

خوش آمد - خوشایند بود - بھ نظر پاک و پاکیزه و طّیب آمدطَابـ11

طرد کنندهطَاِرِد ـ12

نام یک ستاره - کوبنده - ضربھ زننده بھ شّدت(از"طـَرق" بھ معناى کوبیدن بھ شّدت است و "راه" را از این جھت 
«طریق» گویند کھ با پاى رھروان کوبیده مى شود و صدایش بھ گوش می رسد ھمچنین بھ چکش و پتک مطرقھ می 
گویند. ھمچنین چون در قدیم شبھا درب خانھ ھا را می بستند بھ کسی کھ شبانھ کوبھ در را بھ صدا در می آورد نیز 
"طارق" می گفتند و سپس استعمالش در ھر چیزي کھ شب ظاھر شود شایع گشت ، مانند ستارگان کھ در شب پیدا 

مي شوند. از آنجا کھ در دو آیھ بعد با عبارت "ٱلنَّْجُم ٱلثَّاِقُب: ستاره نفوذ کننده" در مورد "طارق" توضیح می دھد در 
قرآن کریم ھمین موضوع مورد نظر بوده است و چون بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ السالم "نجم ثاقب: " تمثیلی 

است برای رسول اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم پس طارق نیز اشاره بھ وجود مقدس پیامبر دارد از این جھت کھ 
ظلمت جھلی را کھ مانند شبی تاریک مردم زمانش را فرا گرفتھ بود با نور ھدایت الھی درید البتھ تعمیم آن برای ھر بنده 

ای از بندگان پروردگار کھ دلش بھ نور الھی روشن شده و با آن نور، دیگران را کھ در ظلمتھای دنیا، راه خود را گم 
کرده اند ھدایت می نماید نیز خارج از منظور این آیات نیست از جملھ وجود مقدس امام زمان عج(علیھ السالم)

پس "طارق" کھ در اصل بھ معنی کوبنده در خانھ در شب می باشد، در سوره مبارکھ طارق، تمثیلی است برای 
ھدایتگری الھی  کھ بر در خانھ دلی شب زده می کوبد تا او را از خواب غفلت بیدار کند)

اطاعتطَاعةٌ ـ14

خورندهطَاِعٍم ـ15

بسیار طغیانگر - بسیار طغیانگري کھ با معبود واقع شدن براي دیگران و اجیر کردنشان، آنان را ھم بھ طغیان مي 
کشد(این کلمھ در مذکر و مؤنث و مفرد و تثنیھ و جمع، مساوي است و تغییر نمي کند. طغیان : بھ عدالت و انصاف 

رفتار نکردن. تجاوز از حد. .کلمھ طاغوت  مصدري است بھ معناي طغیان مانند کلمات رھبوت و جبروت و ملکوت ، 
کھ مصدرند  و بھ معناي رھبت و جبر و ملک است ، چیزي کھ ھست بسیار مي شود کھ این کلمھ از باب مبالغھ در 

معناي اسم فاعل استعمال مي شود مثال گفتھ مي شود :" و الذین کفروا اولیاؤھم الطاغوت: و کساني کھ کفر مي ورزیدند 
سرپرستانشان طاغوت ھایند.

طاغوت و طغیان ھر دو بھ معنی بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن و تجاوز از حد است مثال مي گویند : طغي الماء 
یعني آب بھ خاطر فورانش و یا کثرتش از ظرف خود تجاوز کرد  و استعمال این کلمھ در مورد انسان در آغاز از باب 
مجاز بوده ، ولي در اثر کثرت استعمال بھ حد استعمال حقیقي رسیده است  و طغیان آدمي بھ معناي آن است کھ از آن 
طوري کھ باید باشد و از آن حدي کھ باید رعایت کند تجاوز نماید ، حال چھ این کھ آن حد را عقل خود او معلوم کرده 

باشد  و یا شرع ، پس طاغوت عبارت است از انسان ظالم و جبار متمرد و یاغي از وظایف بندگي خدا ، البتھ تمردي کھ 
از باب گردن کشي نسبت بھ خداي تعالي باشد  و آن کسي ھم کھ طاغوت را عبارت دانستھ از ھر معبودي کھ غیر از 

خدا پرستیده شود برگشت گفتارش بھ ھمین معنا است)
طغیانگران (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)طَاغُونَ ـ17

طغیان (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)طَاِغيِة ـ18

طغیانگران (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)طَاِغني ـ19

طَاغُوت ـ16

طَاِرِق  ـ13

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



دور زد و دوره کردطَافـ20

طاقت - منتھاي تحملطَاقَةَ ـ21

طول کشیدطَالَـ22

طلب کنندهطَاِلب ـ23

پادشاه و فرمانده اي در بني اسرائیل کھ بھ فرمان الھي کھ توسط پیامبر زمانش ابالغ شد منصوب گردیدطَالُوت ـ24

امري است شدید کھ با شدتش بر ھر امر دیگري غلبھ کندطَامةُ ـ25

بھ صورت طبقھ طبقھ (مطابق ھم) و روي ھم قرار گرفتھِطباقاً ـ26

پاکیزه و نیکو شدیدِطبتمـ27

طَبع ـ28

ُمھر زد ( بر دل مھر زدن کنایھ از این است کھ راه ورود ھدایت و نور بھ آن دل را ببندند ھمانطور کھ وقتي چیزي را 
ُمھر وموم مي کنند چیزي نمي تواند بھ آن وارد شود. روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی 

جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر 
مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ 
و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست 

برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود. در عبارت "َبْل َطَبَع ٱللَُّھ َعَلْیَھا ِبُکْفِرِھْم " گویی با استفاده از این کلمھ 
می خواھد بگوید با این وجود اگر باز ھم واقعًا رو بھ پروردگار کنند، پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب 

اصلی دلشان پروردگار است و تنھا او مجاز است تا این ُمھر را بشکند و نور ھدایت را بھ دلشان بتابد)

طُِبع ـ29

ُمھر زده شد ( بر دل مھر زدن کنایھ از این است کھ راه ورود ھدایت و نور بھ آن دل را ببندند ھمانطور کھ وقتي چیزي 
را ُمھر وموم مي کنند چیزي نمي تواند بھ آن وارد شود. روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی 
جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر 
مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ 
و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست 

برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود)

طَبقاً ـ30
مرحلھ ( "َلَتْرَکُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبٍق " یعنی : حتمًا از مرحلھ ای بھ مرحلھ دیگر پای می گذارید. کلمھ طبق بھ معناي چیزي 

و یا حالي است کھ مطابق چیز دیگر و یا حال دیگر باشد، چھ اینکھ یکي باالي دیگري قرار بگیرد و چھ نگیرد بلکھ 
پھلوي ھم باشند و بھ ھر حال منظور مراحل زندگي است کھ انسان آن را در تالشش بھ سوي پروردگارش طي مي کند، 

مرحلھ زندگي دنیا و سپس مرحلھ مرگ و آنگاه مرحلھ حیات برزخي و سپس مرگ در برزخ و ھنگام دمیدن صور و 
در آخر انتقال بھ زندگي آخرت و حساب و جزا)

آن زنان میل و رغبت نشان دادند(در عبارت "َفِإن ِطْبَن َلُکْم َعن َشْيٍء مِّْنُھ" منظور این است کھ اگر مقداري از مھر خود ِطبن ـ31
را از روي رضا وخشنودي بھ شما بخشیدند)

آن را گسترد (از مصدر طحو بھ معني گستردن)طَحاها ـ32

طَراِئق ـ33
راه ھاي عبور و مرور (جمع طریقھ . درعبارت " َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُکْم َسْبَع َطَراِئَق "اگر آسمانھا را طرائق  نامیده از این 
باب است کھ آسمانھا محل نازل شدن امر از ناحیھ خدا بھ سوي زمین است، ھمچنان کھ فرموده : یتنزل االمر بینھن و 
نیز فرموده : یدبر االمر من السماء الي االرض ثم یعرج الیھ . و نیز راھھایي است کھ اعمال ما در صعودش بھ سوي 
پروردگار متعال و مالئکھ در ھبوطشان و عروجشان طي مي کنند، ھمچنان کھ درباره عمل فرموده : الیھ یصعد الکلم 

الطیب و العمل الصالح یرفعھ و درباره مالئکھ فرموده : و ما نتنزل اال بامر ربک)
آنان را طرد کنمطَردتهم ـ34
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طَرِف ـ35
نگاه و چشم برگرداندن - جانب (قاصرات الطرف کنایھ است از این کھ : نگاه کردن آنان با کرشمھ و ناز است و بعضي 
از مفسرین گفتھ اند : حوریان فقط بھ ھمسران خود نگاه مي کنند و آن قدر ایشان را دوست مي دارند کھ نظر از ایشان بھ 

دیگر سو، نمي گردانند و منظور از "َینُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِفيٍّ " یعني با گوشھ چشم وپنھاني نگاه مي کنند)

برخي (عبارت " ِلَیْقَطَع َطَرفًا مَِّن ٱلَِّذیَن َکَفُروْا " یعني :تا برخی از کافران را ریشھ کن کند)طَرفاًـ36

طَرفُک ـ37
نگاه و چشم برگرداندن تو (کلمھ طرف بھ معني جانب ونیز نگاه و چشم برگرداندن است و ارتداد طرف بھ معناي این 

است کھ آن چیزي کھ نگاه آدمي بھ آن مي افتد، در ذھن نقش بندد و چیستی آن، تشخیص داده شود، پس مقصود آن 
شخص این بوده کھ من تخت ملکھ سباء را در مدتي نزدت حاضر مي کنم کھ کمتر از فاصلھ نگاه کردن و دیدن و 

تشخیص دادن  آن باشد)

طَرفُهم ـ38
نگاه و چشم برگرداندن آنھا(در عبارت "َلا َیْرَتدُّ ِإَلْیِھْم َطْرُفُھْم : نگاه و چشم برگرداندنشان بھ سویشان باز نمی گردد" 
منظور این است کھ از شدت ھول و ترس از آنچھ مي بینند قادر نیستند چشم خود را بگردانند و پلکھایشان بھ ھم نمي 

خورد(از آن چشم بر نمی دارند))
دو سو - دو طرف (در اصل "َطَرَفْین" بوده کھ چون مضاف واقع شده نون تثنیھ آن حذف گردیده است)طَرفَِي ـ39

 تر و تازه (بر وزن فعیل از ماده طراوت)طَِرياً ـ40

راهطَِريق ـ41

روشطَِريقَةً ـ42

آئین و روش شماطَِريقَِتکُمـ43

طس ـ44

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ طس معنایش "انا الطالب السمیع : من 
(خداوند) طالب و شنوایم "است .در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند 
و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را درست 
كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی 

با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن 
کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

طسم ـ45

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ طس معنایش "انا الطالب السمیع المبدئ 
و المعید : من (خداوند) منم طالب شنواي آغازگر و باز گرداننده "است. در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این 

حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند 
آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از 

ھمھ بھ این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست 
درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

غذا - خوراکي (طعام ھر جا کھ بطور مطلق و بدون قید در کالم آید مراد از آن حبوبات و امثال آن است مانند عبارت 
"َطَعاُم ٱلَِّذیَن ُأوُتوْا ٱْلِکَتاَب ِحلٌّ لَُّکْم " مگر اینکھ در جملھ قرینھ اي باشد کھ داللت بر نوع خاصي از طعام کند مثل "ُأِحلَّ 

َلُکْم َصْیُد ٱْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ ". در عبارت" ُکلُّ ٱلطََّعاِم َکاَن ِحـلا لَِّبِني ِإْسَراِئیَل"با توجھ بھ علت نزول آیھ (شأن نزول) بحث 
فقط بر سر خوراکیھای مورد اختالف بین یھودیان و مسلمانان بوده و گرنھ مثًال در ھر دو آیین گوشت خوک حرام بوده 

است و شأن نزول آیھ نیز این بوده کھ یھودیان بھ پیامبر صلی اهللا و علیھ و آلھ ایراد گرفتند کھ مگر نمی گویی کھ دین تو 
تصدیق کننده تورات است پس چرا گوشت و شیر شتر را حرام نمی دانی. این آیھ نازل شد کھ ھمھ خوردنیھا بر بنی 

اسرائیل حالل بوده و حضرت یعقوب از شیر و گوشت شتر، چون با مزاجش سازگار نبوده و باعث بیماریش می شد، 
پرھیز می نموده ولی یھودیان تصور کرده بودند کھ این دو از سوی پروردگار حرام و ممنوع شده است.

طَعام ـ46
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از طرفی عبارت" ِمن َقْبِل َأن ُتَنزََّل ٱلتَّْوَراُة" خاطر نشان می کند کھ بعدًا برخی از خوردنیھای حالل بھ عنوان مجازاِت 
نافرمانیھای بنی اسرائیل بر آنھا در تورات، حرام شده بود کھ بھ این موارد در سوره مبارکھ انعام آیھ شریفھ 146 اشاره 

شده است. درسی کھ از این آیھ می گیریم این است کھ گرچھ رفتار پیامبر و ائمھ اطھار علیھم السالم برای ما الگوست 
ولی باید در  مورد اطاعت از ھر رفتار آنھا شرائط زمانی و مکانی و علل بروز آن رفتار از آنھا را نیز بسنجیم تا بھ 
خطا نرویم البتھ رعایت این شرط ھم بھ ھنگام پیروی از سنت اھل بیت علیھم السالم ضروری است و ھم در عمل بھ 
آیات قرآن کریم: وٱلَِّذیَن ِإَذا ُذکُِّروْا ِبَئاَیاِت َربِِّھْم َلْم َیِخرُّوْا َعَلْیَھا ُصّمًا َوُعْمَیانًا(فرقان73): و کسانی کھ ھنگامیکھ آیات 

پروردگارشان را بھ آنھا تذّکر می دھند بر آنان کر و کور نمی افتند(متعصبانھ و بدون در نظر گرفتن شرائط خاص عمل 
نمی کنند)، مثًال ممکن است ھمین آیھ مورد سوء استفاده قرار بگیرد و بگویند:" ُکلُّ ٱلطََّعاِم َکاَن ِحـلا لَِّبِني ِإْسَراِئیَل"پس 

خوردن ھمھ چیز حالل است)
غذایت - خوراک توطَعاِمک ـ47

غذاي شما - خوراک شماطَعامکُم ـ48

غذاي او - خوراک اوطَعاِمِه ـ49

غذا خوردیدطَِعمتمـ50

غذا خوردندطَِعمواْـ51

طعمش - مزه اشطَعمه ـ52

طعنھ زدن - زبان بھ طعنھ و عیب جویي گشودنطَعناًـ53

طعنھ زدند - زبان بھ طعنھ و عیب جویي گشودندطَعنواْ ـ54

طغیان کردند(بھ عدالت و انصاف رفتار نکردند)-سرکشي کردندطَغواْ ـ55

سرکشي و طغیانش - بی عدالتی و بی انصافیش (بھ عدالت و انصاف رفتار نکردنش)طَغواها ـ56

سرکشي و طغیان کرد - بی عدالتی و بی انصافی کرد (بھ عدالت و انصاف رفتار نکرد)طَغٰي ـ57

سرکشي (بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)طُغياناً ـ58

سرکشي و طغیانشان (بھ عدالت و انصاف رفتار نکردنشان)طُغياِنِهم ـ59

شروع بھ ... نمودطَِفق ـ60

آن دو شروع بھ ... نمودندطَِفقَا ـ61

طفل - کودکِطفِْل ـ62

باران مالیم (کلمھ طل بھ معناي باران است و فرقش با کلمھ مطر این است کھ مطر بھ معناي باران معمولي است و طل طَلٌّ ـ63
بھ معناي باراني خفیف تر از حد معمول و کم اثرتر از آن است)

طالق - جدایيطَلَاق ـ64

جستن - طلب کردن - خواستنطَلَباًـ65

میوه یا درخت موز (برخي ھم گفتھ اند درختي است کھ سایھ اي خنک و مرطوب دارد . یا درخت ام غیالن است، کھ طَلٍْح ـ66
شکوفھ ھایي خوش بو دارد)

شکوفھ - شکوفھ نخل - اولین مرحلھ ظھور خرما بر شاخھ ھاي نخل است (کلمھ طلع در نخل بھ منزلھ گرده ی گل در طَلْع ـ67
سایر درختان است)

طَعام ـ46
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طلوع کردطَلَعت ـ68

شکوفھ اش (طلع: شکوفھ - شکوفھ نخل - اولین مرحلھ ظھور خرما بر شاخھ ھاي نخل است . کلمھ طلع در نخل بھ منزلھ طَلِْعهاـ69
گرده ی گل در سایر درختان است)

طالق دادیدطَلَّقْتمـ70

آن زنان را طالق دادیدطَلَّقْتموهنـ71

شما زنان را طالق دھدطَلَّقَکُن ـ72

آن زنان را طالق دھیدطَلِّقُوهن ـ73

آن زن را طالق دادطَلَّقَها ـ74

طلوع - برآمدنطُلُوِع ـ75

محو ونابود شد (از کلمھ طمس  بھ معناي آن کھ چیزي بھ طرف پوسیدگي و کھنھ شدن دگرگوني یابد)طُِمست ـ76

محو ونابود کردیم (از کلمھ طمس  بھ معناي آن کھ چیزي بھ طرف پوسیدگي و کھنھ شدن دگرگوني یابد در عبارت طَمسنا ـ77
"َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا "محو ونابود مي کنیم، معني مي شود)

حرص و عالقھ شدیدطَمعاً ـ78

بسیار دور زنندگان - بسیار طواف کنندگان(معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن است، کھ از یک نقطھ نسبت طَوافُونَ ـ79
بھ آن چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد)

طُوبٰی ـ80

پاکیزه تر(مؤنث اطیب) - نام درختی در بھشت(از امام صادق علیھ السالم  روایت شده کھ در ضمن حدیث معراج ، 
رسول اکرم  صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم  فرمود : ناگھان درختي دیدم کھ اگر مرغي را روانھ کنند کھ دور آن پرواز کند 
و تا ھفتصد سال پر بزند ، دور آن را نمي پیماید و در بھشت ھیچ منزلي نیست مگر آنکھ از آن درخت یک شاخھ در آن 

خانھ سرکشیده از جبرئیل پرسیدم این چھ درختي است ؟ گفت درخت طوبي است ، کھ پروردگار تعالي فرموده طوبي 
لھم و حسن مئاب . جبرئیل از میوه آن درخت چیده بھ من داد ، من آن را خوردم ... و از آن بھ بعد ھیچ وقت فاطمھ را 

ندیدم مگر آنکھ بوي درخت طوبي را از او استشمام کردم)
قطعھ اي عظیم  از کوهطَوِد ـ81

کوه (طور بھ معناي مطلق کوه است و ھر کوھي را طور مي گویند و لیکن استعمالش درمورد آن کوھي کھ موسي 
(علیھ السالم) در آنجا با پروردگار تعالي سخن گفت غلبھ یافتھ و در آیھ مورد بحث ھم مناسبتر آن است کھ ھمان کوه 

خاص منظور باشد. کوه سیناء یا طور سیناء محل مناجات حضرت موسي علي نبینا و علیھ السالم با پروردگار متعال 
است. پیش از این تصور می شد کوه سیناء یا طور سیناء در استان سینای جنوبی در کشور مصر واقع شده است ولی 

پژوھشگری  بھ نام چارلز ویتاکر با کشف نقوش باستانی و کتیبھ ھای باستانی  و بقایای قربانگاه ساختھ شده برای 
پرستش گوسالھ سامری در منطقھ جبل اللوز عربستان مدعی شده است کھ این کوه، کوه طور واقعی است کھ البتھ با 

تطبیقش با متون یھودیت و مسیحیت و ھمچنین قرآن کریم بیشتر است چون بنی اسرائیل ابتدا در مصر بودند و پس از 
گذشتن از دریا بھ این سرزمین وارد شدند

از طرفی کاوشگری بھ نام ران ویات "Ron Wyatt " بقایایی از لشکر فرعون را در کف دریای سرخ پیدا نموده است 
کھ نشان می دھد دریایی کھ شکافتھ شد و بنی اسرائیل از آن عبور کردند، ھمان دریای سرخ است از آنجا کھ این 

کاوشگر در ترکیھ امروزی، در دامنھ کوھی بھ نام جودی داگی(Cudi Dayi)، بقایای کشتی حضرت نوح علی نبینا و 
علیھ السالم را ھم یافت و این اکتشاف دلیلی بر حقانیت قرآن کریم بود چون قرآن کریم نیز محل قرار گرفتن کشتی نوح 

را کوه جودی معرفی کرده است: "َوٱْسَتَوْت َعَلى ٱْلُجوِديِّ : و (کشتی نوح) بر جودی قرار گرفت"(سوره مبارکھ ھود آیھ 
شریفھ 44)، مجامع بین المللی فقط بھ این دلیل کھ تخصص اصلی "ران ویات"  باستانشناسی نبوده (حرفھ اصلی او 
پرستار بیھوشی بود)، کشفیات او را معتبر نمی دانند مثل اینکھ بگویند چون حافظ دکترای ادبیات ندارد پس شعرش 

معتبر نیست)

طُوِر ـ82
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طَوعاً ـ83

رام بودن - مایل بودن - رغبت (از ماده طوع بھ معني اطاعت است البتھ براي اطاعت مستحبي استعمال مي شود. کلمھ 
تطوع بھ معناي انجام عملي است کھ نفس آدمي از آن کراھت نداشتھ باشد و آن را دشوار نداند و داوطلبانھ انجامش دھد 

و بھ ھمین جھت بیشتر در مستحبات استعمال مي شود، چون در واجبات، از این جھت کھ  آدمي دل خود را وادار مي کند 
کھ راضي بھ ترک آن نشود، گونھ ای از تحمیل وجود دارد بنابراین عبارت " ٱلَِّذیَن َیْلِمُزوَن ٱْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ِفي 
ٱلصََّدَقاِت "یعني :آنانكھ در رابطھ با صدقات از مؤمناني كھ [افزون بر صدقھ واجبشان از روي رضا ورغبت] صدقھ 

[مستحبي] میپردازند،عیبجویي مي كنند)

طَوعت لَه ـ84

در نظرش آسان جلوه داد - در نظرش دلپسند کرد (از ماده طوع بھ معني اطاعت است البتھ براي اطاعت مستحبي 
استعمال مي شود. کلمھ تطوع بھ معناي انجام عملي است کھ نفس آدمي از آن کراھت نداشتھ باشد و آن را دشوار نداند و 

داوطلبانھ انجامش دھد و بھ ھمین جھت بیشتر در مستحبات استعمال مي شود، چون در واجبات، از این جھت کھ  آدمي 
دل خود را وادار مي کند کھ راضي بھ ترک آن نشود، گونھ ای از تحمیل وجود دارد بنابراین عبارت " ٱلَِّذیَن َیْلِمُزوَن 

ٱْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ِفي ٱلصََّدَقاِت "یعني :آنانكھ در رابطھ با صدقات از مؤمناني كھ [افزون بر صدقھ واجبشان از 
روي رضا ورغبت] صدقھ [مستحبي] میپردازند،عیبجویي مي كنند)

طُوفَانَ ـ85
طوفان (ھر حادثھ اي است کھ انسان را احاطھ کند و لیکن بیشتر متعارف شده کھ در آب بسیار زیاد استعمال شود . و در 
مجمع البحرین مي گوید : این کلمھ بھ معناي سیلي است کھ زمین را در خود غرق کند و اصل آن، ماده طوف است کھ بھ 

معناي طواف و دور زدن مي باشد)
قدرت و نعمت - نعمت فراوان(ُأْوُلوْا ٱلطَّْوِل: صاحبان نعمت و قدرت فراوان)طَوِل ـ86

از جھت ثروت- از جھت توانایی مالی(در عبارت "َوَمن لَّْم َیْسَتِطْع ِمنُکْم َطْوًلا َأن َینِکَح ٱْلُمْحَصَناِت ٱْلُمْؤِمَناِت"، "َطْوِل"  طَولًاـ87
بھ معنی قدرت و نعمت یا نعمت فراوان است)

بلنديطُولًاـ88

اسم جلگھ اي است کھ در دامنھ کوه طور (کوه سیناء یا طور سیناء محل مناجات حضرت موسي علي نبینا و علیھ السالم 
با پروردگار متعال است قرار دارد و ھمانجا است کھ پروردگار متعال آن را وادي مقدس نامیده است. پیش از این 

تصور می شد کوه سیناء یا طور سیناء در استان سینای جنوبی در کشور مصر واقع شده است ولی پژوھشگری  بھ نام 
چارلز ویتاکر با کشف نقوش باستانی و کتیبھ ھای باستانی  و بقایای قربانگاه ساختھ شده برای پرستش گوسالھ سامری 

در منطقھ جبل اللوز عربستان مدعی شده است کھ این کوه، کوه طور واقعی است کھ البتھ با تطبیقش با متون یھودیت و 
مسیحیت و ھمچنین قرآن کریم بیشتر است چون بنی اسرائیل ابتدا در مصر بودند و پس از گذشتن از دریا بھ این 

سرزمین وارد شدند
از طرفی کاوشگری بھ نام ران ویات "Ron Wyatt " بقایایی از لشکر فرعون را در کف دریای سرخ پیدا نموده است 

کھ نشان می دھد دریایی کھ شکافتھ شد و بنی اسرائیل از آن عبور کردند، ھمان دریای سرخ است از آنجا کھ این 
کاوشگر در ترکیھ امروزی، در دامنھ کوھی بھ نام جودی داگی(Cudi Dayi)، بقایای کشتی حضرت نوح علی نبینا و 
علیھ السالم را ھم یافت و این اکتشاف دلیلی بر حقانیت قرآن کریم بود چون قرآن کریم نیز محل قرار گرفتن کشتی نوح 

را کوه جودی معرفی کرده است: "َوٱْسَتَوْت َعَلى ٱْلُجوِديِّ : و (کشتی نوح) بر جودی قرار گرفت"(سوره مبارکھ ھود آیھ 
شریفھ 44)، مجامع بین المللی فقط بھ این دلیل کھ تخصص اصلی "ران ویات"  باستانشناسی نبوده (حرفھ اصلی او 
پرستار بیھوشی بود)، کشفیات او را معتبر نمی دانند مثل اینکھ بگویند چون حافظ دکترای ادبیات ندارد پس شعرش 

معتبر نیست)
بلندطَِويلًاـ90

طهـ91

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ " طھ " خود یکي از اسماء رسول خدا 
است و معنایش "یا طالب الحق الھادي الیھ "است یعني اي کھ طالب حق و ھدایت کننده خلق بھ سوي آني.در روایت 

دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) 
وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا 

كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف 
الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ 

کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)
پاکیزه کن - طاھر کنطَهر ـ92

طُوي ـ89
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شما دو نفرپاکیزه کنید -شما دو نفرطاھر کنیدطَهرا ـ93

تو را پاک کردهطَهرِکـ94

بسیار پاک و پاک کنندهطَهوراً ـ95

بھ ھم پیچیدنطَي ـ96

طَيِب ـ97
پاک و پاکیزه- خوشایند - مالیم(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر چیزي را مي دھد ، 

مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ معناي آن عطري است 
کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد در آن محل جا بگیرد 

سازگار باشد)

طَيباٍت ـ98
پاک و پاکیزه ھا- خوشایندھا - مالیمھا(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر چیزي را مي 

دھد ، مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ معناي آن عطري 
است کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد در آن محل جا 

بگیرد سازگار باشد)

طَيباِتکُمـ99
نعمتھای پاکیزه شما- خوشایندھای شما - مالیمات شما(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر 

چیزي را مي دھد ، مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ 
معناي آن عطري است کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد 

در آن محل جا بگیرد سازگار باشد)

طَيبٍة ـ100
پاک و پاکیزه- خوشایند - مالیم(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر چیزي را مي دھد ، 

مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ معناي آن عطري است 
کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد در آن محل جا بگیرد 

سازگار باشد)

طَيبونَ ـ101
پاک و پاکیزه ھا- خوشایندھا - مالیمات(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر چیزي را مي 

دھد ، مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ معناي آن عطري 
است کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد در آن محل جا 

بگیرد سازگار باشد)

طَيِبني ـ102
پاک و پاکیزه ھا- خوشایندھا - مالیمات(کلمھ طیب متضاد کلمھ خبیث و معناي مالیمت با نفس و طبع ھر چیزي را مي 

دھد ، مثل کلمھ طیب ، کھ بھ معناي آن سخني است کھ گوش از شنیدنش خوش آید و عطر طیب کھ بھ معناي آن عطري 
است کھ شامھ آدمي از بوي آن خوشش آید و مکان طیب یعني آن محلي کھ با حال کسي کھ مي خواھد در آن محل جا 

بگیرد سازگار باشد)

پرنده - پرندگان(گاھي کھ منظور از آن جنس پرندگان باشد با آن مانند صیغھ جمع برخورد مي شود(معنی پرندگان می طَيِر ـ103
دھد) مانند عبارت "َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد ٱْلِجَباَل ُیَسبِّْحَن َوٱلطَّْیَر ")

ِگل ("حجارة من طین" بھ  معناي کلوخي کھ چون سنگ محکم شده باشد)ِطٍني ـ104
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ترجمھکلمهفهرست

ظَاِلِم ـ1
ستمگر(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ 

شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 
تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَاِلمةٌ ـ2
ستمگر(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي، لذا نافرماني پروردگار متعال را از 

جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي 
سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَاِلمونَ ـ3
ستمگران(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي، لذا نافرماني پروردگار متعال را از 
جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي 

سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ستمگران (درا صل ھمان "ظالمین " بوده ولي درعباراتي نظیر "َظاِلِمي َأْنُفِسِھْم " چون مضاف واقع شده حرف نون ظَاِلِمي ـ4
حذف شده است)

ظَاِلِمني ـ5
ستمگران(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي، لذا نافرماني پروردگار متعال را از 
جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي 

سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)
شک گنندگان - گمان برندگان(اسم فاعل از کلمھ ظن  بھ معناي پندار است)ظَانني ـ6

آشکارظَاِهر ـ7

آشکارظَاِهرةً ـ8

پشت بھ پشت ھم دادند - بھ یکدیگر کمک کردندظَاهرواْ ـ9

بھ آنان کمک کردندظَاهروهم ـ10

ظاھرش - بیرونشظَاِهره ـ11

پیروزمندان - غلبھ کنندگان - برترانظَاِهِرين  ـ12

کوچ کردن شما (مخالف اقامت)ظَعِنکُم ـ13

ناخنظُفٍُر ـ14

ِظلٍّ ـ15

سایھ (مقصود از ِظل یا سایھ چیزي، حد آن چیز است و بھ عبارت دیگر ھر چیزی کھ بھ وجود آن چیز وابستھ است بھ 
ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او بھ کار می برند از این جھت کھ پروردگار متعال ھیچ 

محدوده و محدودیتی ندارد و وجھ این تشبیھ ھم این است کھ سایھ ھر چیز وجودش وابستھ بھ وجود ھمان چیز است و از 
طرفی سایھ خودش چیزی نیست بلکھ از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور است کھ سایھ را بھ 

وجود آورده است پس اثری ھم کھ ھر مخلوقی در محدوده خود می گذارد یا ھمان سایھ او نیز بی اذن و اجازه 
پروردگار و در خارج از چھار چوب و محدوده ای کھ او تعیین نموده، نیست. ھمچنین در روایات از روی زمین افتادن 

سایھ بھ عنوان نوعی سجده کردن یاد شده است)

دائمًا بود(از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد. "َظلَّ َوْجُھُھ ُمْسَوّدًا" : دائم چھره اش سیاه ظَلَّ ـ16
بود(از ناراحتی کبود می شد))
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ِظلَاٍل ـ17

سایھ ھا(مقصود از ِظل یا سایھ چیزي، حد آن چیز است و بھ عبارت دیگر ھر چیزی کھ بھ وجود آن چیز وابستھ است 
بھ ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او بھ کار می برند از این جھت کھ پروردگار متعال ھیچ 

محدوده و محدودیتی ندارد و وجھ این تشبیھ ھم این است کھ سایھ ھر چیز وجودش وابستھ بھ وجود ھمان چیز است و از 
طرفی سایھ خودش چیزی نیست بلکھ از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور است کھ سایھ را بھ 

وجود آورده است پس اثری ھم کھ ھر مخلوقی در محدوده خود می گذارد یا ھمان سایھ او نیز بی اذن و اجازه 
پروردگار و در خارج از چھار چوب و محدوده ای کھ او تعیین نموده، نیست. ھمچنین در روایات از روی زمین افتادن 

سایھ بھ عنوان نوعی سجده کردن یاد شده است)

ِظلَالُه ـ18

سایھ ھایش(مقصود از ِظل یا سایھ چیزي، حد آن چیز است و بھ عبارت دیگر ھر چیزی کھ بھ وجود آن چیز وابستھ 
است بھ ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او بھ کار می برند از این جھت کھ پروردگار متعال 

ھیچ محدوده و محدودیتی ندارد و وجھ این تشبیھ ھم این است کھ سایھ ھر چیز وجودش وابستھ بھ وجود ھمان چیز است 
و از طرفی سایھ خودش چیزی نیست بلکھ از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور است کھ سایھ را 

بھ وجود آورده است پس اثری ھم کھ ھر مخلوقی در محدوده خود می گذارد یا ھمان سایھ او نیز بی اذن و اجازه 
پروردگار و در خارج از چھار چوب و محدوده ای کھ او تعیین نموده، نیست. ھمچنین در روایات از روی زمین افتادن 

سایھ بھ عنوان نوعی سجده کردن یاد شده است)

ِظلَالُها ـ19

سایھ ھایش(مقصود از ِظل یا سایھ چیزي، حد آن چیز است و بھ عبارت دیگر ھر چیزی کھ بھ وجود آن چیز وابستھ 
است بھ ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او بھ کار می برند از این جھت کھ پروردگار متعال 

ھیچ محدوده و محدودیتی ندارد و وجھ این تشبیھ ھم این است کھ سایھ ھر چیز وجودش وابستھ بھ وجود ھمان چیز است 
و از طرفی سایھ خودش چیزی نیست بلکھ از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور است کھ سایھ را 

بھ وجود آورده است پس اثری ھم کھ ھر مخلوقی در محدوده خود می گذارد یا ھمان سایھ او نیز بی اذن و اجازه 
پروردگار و در خارج از چھار چوب و محدوده ای کھ او تعیین نموده، نیست. ھمچنین در روایات از روی زمین افتادن 

سایھ بھ عنوان نوعی سجده کردن یاد شده است)

ِظالَلُهم ـ20

سایھ ھایشان(مقصود از ِظل یا سایھ چیزي، حد آن چیز است و بھ عبارت دیگر ھر چیزی کھ بھ وجود آن چیز وابستھ 
است بھ ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او بھ کار می برند از این جھت کھ پروردگار متعال 

ھیچ محدوده و محدودیتی ندارد و وجھ این تشبیھ ھم این است کھ سایھ ھر چیز وجودش وابستھ بھ وجود ھمان چیز است 
و از طرفی سایھ خودش چیزی نیست بلکھ از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور است کھ سایھ را 

بھ وجود آورده است پس اثری ھم کھ ھر مخلوقی در محدوده خود می گذارد یا ھمان سایھ او نیز بی اذن و اجازه 
پروردگار و در خارج از چھار چوب و محدوده ای کھ او تعیین نموده، نیست. ھمچنین در روایات از روی زمین افتادن 

سایھ بھ عنوان نوعی سجده کردن یاد شده است)

ظَلَّاٍم ـ21

بسیار ظلم کننده (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 
جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 

مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد. در 
عبارت "َذاِلَک ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ ٱللََّھ َلْیَس ِبَظلَّاٍم لِّْلَعِبیِد: آن بھ دلیل آن چیزي است، کھ دستانتان پیش فرستاد و اینکھ 
اهللا بسیار ستمکار نسبت بھ بندگان نیست" علت اینکھ از کلمھ "َظلَّاٍم: بسیار و بي اندازه ظلم کننده" استفاده کرده از این 

جھت است کھ اگر ثبت اعمال و پاداش و عقابي در کار نباشد ظلم بزرگي از جانب پروردگار در حق بندگان خواھد بود 
کھ البتھ از پروردگاري کھ کوچکترین ظلمي بھ بنده اش نمي کند، ھرگز چنین عملي سر نمي زند" )

ابري است سایھ افکن و بیشتر بھ ابري ظلة مي گویند کھ عواقب ناگواري داشتھ باشد - سایبان ("یوم الظلھ"، روز عذاب 
قوم شعیب علی نبینا و علیھ السالم است.مردم مدین بجز چند نفر بھ حضرت شعیب ایمان نیاوردند بلکھ در عوض 

شروع بھ اذیت او و مسخره کردن و تھدیدش نموده ، مردم دیگر را از پیروي آن جناب بر حذر داشتند ، بر سر ھر 
راھي کھ بھ جناب شعیب منتھي مي شد مي نشستند و رھگذران را از اینکھ نزد شعیب بروند مي ترساندند و کساني کھ بھ 
وي ایمان آورده بودند را از راه خدا منع مي کردند و راه خدا را کج و معوج نشان مي دادند و مي خواستند ھر چھ بیشتر 

این راه را زننده در نظرھا جلوه دھند . 
و سپس شروع کردند بھ تھمت زدن ، گاھي او را ساحر خواندند و زماني کذابش معرفي کردند و خود آن جناب را تھدید 

کردند کھ اگر دست از دعوتت برنداري سنگسارت خواھیم کرد و بار دیگر او و گروندگان بھ او را تھدید کردند کھ از 
شھر بیرونتان مي کنیم مگر اینکھ بھ کیش بت پرستي ما برگردید. ظُلَّةٌ ـ22
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بھ این رفتار خود ھمچنان ادامھ دادند تا آنکھ آن حضرت از ایمان آوردنشان بکلي مایوس گردید و بھ ناچار رھایشان 
کرده بھ حال خودشان واگذار نمود و در آخر دعا کرد و از خداي تعالي درخواست فتح نموده ، عرضھ داشت : "ربنا 

افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین"
دنبال این دعا خداي تعالي عذاب یوم الظلھ را نازل کرد ، روزي کھ ابر سیاه ھمھ جا را تاریک کرد و باراني سیل آسا 

ببارید، پس صیحھ آسمان آنھا را بگرفت در نتیجھ در خانھ ھایشان صبح کردند در حالي کھ بھ زانو در آمده و مرده بودند 
و خداي تعالي شعیب و مؤمنین بھ وي را نجات داد ، پس شعیب پشت بھ آن قوم مرده کرده ، گفت : چقدر در ابالغ 

رسالت پروردگارم بھ شما کوشیدم و چقدر نصیحتتان کردم حاال چگونھ مي توانم در باره سرنوشت شوم مردمي کافر 
اندوھناک باشم)

ظَلَّت ـ23
دائمًا بود (در عبارت "َفَظلَّْت َأْعَناُقُھْم َلَھا َخاِضِعیَن "کلمھ ظلت از ظل است کھ یکي از افعال ناقصھ بوده کھ اسم و خبر 

مي گیرد و در اینجا اسمش کلمھ اعناقھم و خبرش خاضعین مي باشد یعني گردنھایشان دائمًا خاضع مي شود یا سربھ زیر 
مي شوند)

دائمًا بودي (از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد.در عبارت "َظْلَت َعَلْیِھ َعاِکفًا "ھمواره ظَلْت ـ24
مالزمش بودي)

دائمًا بودید(از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد)ظَلْتم ـ25

سایبانھا (جمع ُظلَّة)ظُلَِل ـ26

سایبان کردیمظَلَّلْنا ـ27

ظُلْم ـ28
ظلم - َجور - ستم (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر 

از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَم ـ29
ستم کرد (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي 

کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 
تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظُِلم ـ30
ستم شده است (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 
جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 

مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

تاریکیھاظُلُماِت ـ31

ظَلَمتـ32
ستم کرد (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي 

کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 
تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَمت ـ33
ستم کردم (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي 
کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 

تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَمتم ـ34
ستم کردید (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 

جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظُلَّةٌ 
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ظَلَمک ـ35
بھ تو ستم کرده(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 
جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 

مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَمنا ـ36
ستم کردیم (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 

جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَمناهم ـ37
بھ آنھا ستم کردیم (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر 

از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظَلَمواْ ـ38
ستم کردند (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از 

جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظُِلمواْ ـ39
ستم شدند (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي 
کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 

تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظُلِْمِه ـ40
ستم دیدنش - ستم کردنش (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي 

در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و 
ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ظُلِْمِهم ـ41
ظلمشان (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي 

کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت 
تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

دائمًا بودید(از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد)ظَلُّواْ ـ42

ظَلُومـ43

بسیار ستمکار(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي، یا قرار دادن چیزي در غیر از 
جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 

مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد. در 
عبارت "ِإنَُّھ َکاَن َظُلومًا َجُھوًلا" منظور از ظلوم و جھول بودن انسان در مسألھ پذیرفتن امانتی کھ آسمانھا و زمین جرأت 

پذیرفتنش را نداشتند این است کھ آنچنان عاشق پروردگارش بوده کھ دیگر خودش را فراموش کرده و بھ قول حافظ 
رحمة اهللا علیھ "آسمان بار امانت نتوانست کشید***قرعھ ی فال بھ نام من دیوانھ زدند)

سایھ آنِظلُّها ـ44

سایھ اي خنک، پایدار، دلپذیرو آرامش بخشظَِليلًا ـ45

تشنھظَمئَانُ ـ46

عطش - تشنگيظَمأٌ ـ47

حدس و گمان - پندارظَنـ48
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ظَن ـ49
گمان کرد - عقیده داشت(استفاده از کلمھ ظن در معنی یقین در قرآن کریم معمول می باشد. در تفسیر عیاشي از علي 
(علیھ السالم) روایت کرده ، کھ در مورد عبارت"الذین یظنون انھم مالقوا ربھم" فرمودند: "یعني یقین دارند بھ اینکھ 

مبعوث میشوند و مراد  از ظن در این آیھ یقین است")
گمان شما- پندار شماظَنکُمـ50

گمان کردیم - پنداشتیم - احتمال دادیم - عقیده داشتیمظَننا ـ51

عقیده داشتمظَننت ـ52

گمان کردید - پنداشتید - احتمال دادید - عقیده داشتیدظَننتم ـ53

گمان بردند - پنداشتندظَنواْـ54

گمان کردند - پنداشتند - احتمال دادند - عقیده داشتندظَنواْ ـ55

ظُنوناْـ56
گمانھا - پندارھا - عقاید(در عبارت "َوَتُظنُّوَن ِبـٱللَِّھ ٱلظُُّنوَنْا " در آیھ شریفھ 10 سوره مبارکھ احزاب در اصل ھمان 

"ظنون" مي باشد کھ از جھت ھم آوایي با آیات قبل بھ این شکل آمده است.این کلمھ بھ ھنگام وقف "ظنونا" و بھ ھنگام 
وصل "ظنوَن" خوانده می شود بھ دلیل عالمتی بھ شکل بیضی راست کھ در قرآنھای با رسم الخط عربی بر روی الف 

نھاده شده است (رجوع شود بھ کتاب "کتاب آموزش روخوانی قرآن کریم با استفاده از شعر و نقاشی" کھ بھ صورت 
(( http://www.mobin110.blogfa.com/post/144:رایگان می توانید آن را از آدرس ذیل دانلود کنید

گمانش پندارش - عقیده اشظَنه ـ57

آشکار شد - عیان استظَهر ـ58

کمر تو(ظھر در اصل بھ معني پشت و کمر آدمي است و بھ صورت استعاره براي سایر اشیاء نیزاستفاده مي شود)ظَهرک ـ59

کمرش - پشتشظَهِرِه ـ60

کمرش - پشتشظَهِرها ـ61

ِظهِرياً ـ62
ازیاد رفتھ (ِظھري منسوب بھ ظـَھر  است، ھمچنان کھ در فارسي کلمھ پشتي منسوب بھ پشت است چیزي کھ ھست 

وقتي از کلمھ ظـَھر منصوب مي سازند(اشاره بھ تنوین ــً در آخر این کلمھ کھ آن را معادل قید حالت فارسی کرده 
است(در اصطالح عربی: مفعوٌل فیھ)) ظاي آن را کسره مي دھند و این کلمھ بھ معناي ھر چیزي است کھ انسان آن را 

پشت سر قرار دھد و بھ آن پشت کند بھ طوري کھ بھ کلي از یادش ببرد)
پشتھایتانظُهوِرکُم ـ63

پشتھایشظُهوِرِه ـ64

ظُهورها ـ65
پشتھایش(عبارت "َأْنَعاٌم ُحرَِّمْت ُظُھوُرَھا" یعنی چھارپایانی کھ سوار شدن بر آنھا حرام شد. علت استفاده از ضمیر"ھا" 

برای انعام این است کھ غالبًا در قرآن کریم براي جمع مکسر ضمیر و فعل بھ صورت مؤنث  مي آید(اما از لحاظ 
دستورزبان عربي بھ ھر دوصورت مذکر و مؤنث مجاز مي باشد). از طرفی برای غیر از صاحبان عقل (ذوی العقول) 

ضمیر و فعل مفرد می آید البتھ اگر جملھ با فعل شروع شود نیز فعل مفرد می آید)
پشتھایشانظُهوِرِهم ـ66

ظُهورهماـ67
کمرھاي آن دو(چون وقتي از اعضاي جفتي دو نفر صحبت مي کنیم از صیغھ جمع استفاده مي کنیم چون مثًال دو نفر 

چھارچشم دارند لذا از عبارت " أعینھما " استفاده مي شود و این قاعده براي اعضاي تکي دو نفر ھم مصطلح شده است 
مثل "ظھورھما")

یاور - پشتیبانظَِهٍري ـ68
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وقت ظھرظَِهريِة ـ69
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ترجمھکلمهفهرست

بازگشت کننده ھاعاِئدونَ  ـ1

تھي دستي کھ از مال دنیا چیزي نداردعاِئلًاـ2

عاِبد ـ3

عابد - پرستنده - عبادت کننده(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 
دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 
پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3-
 پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 

قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عاِبداٍت ـ4

زنان عبادت و بندگی کننده(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 
دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 
پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3-
 پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 

قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عاِبدونَ ـ5

عبادت و بندگی کنندگان(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری 
است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") 
و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار 

بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین 
دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عاِبِدين ـ6

عبادت و بندگی کنندگان(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری 
است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") 
و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار 

بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین 
دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
عبور کننده ھا ( در اصل "َعاِبِرین " بوده کھ "نون جمع" آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف شده است)عاِبِري ـ7

طغیان کننده (از مصدر عتو بھ معناي طغیان و سرپیچي از اطاعت و ناسازگاري است)عاِتيٍة ـ8

زودگذرعاِجلَةَ ـ9

برگشتعاد ـ10
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عاٍدـ11
بازگشت کننده (در عبارت "َفَمِن ٱْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد "یعني کسي کھ ناچار شد از آن (مردار، خون، گوشت خوک 

و آنچھ ذبح شرعی نشده) بخورد، بھ شرطي کھ نھ از حد گذراننده باشد و نھ بازگشت کننده. بھ عبارت دیگر فقط بھ 
اندازه ای بخورد کھ نمیرد نھ یک شکم سیر یا پس از آن کھ از مرگ نجات پیدا کرد دوباره بھ خوردن آن بازگشت و 

رجوع نکند یا عمدًا کاری نکند کھ دوباره مجبور شود برای حفظ جانش این  چیزھای حرام را بخورد)

عادـ12

نام قوم حضرت ھود (علي نبینا وعلیھ السالم)(مردمي عرب از انسانھاي ما قبل تاریخ بوده و در شبھ جزیره عربستان 
زندگي مي کرده اند درقرآن کریم از آنان بھ "عاد اولي" تعبیر شده و از آن بھ دست مي آید کھ عاد دومي نیز بوده،مردمي 
بوده اند کھ در احقاف زندگي مي کردند و احقاف کھ جمع حقف شنزار و ناھموار است،بیاباني بوده بین عمان و سرزمین 

مھره  واقع در یمن و بعضي گفتھ اند : بیابان شنزار ساحلي بوده بین عمان و حضر موت و مجاور سرزمین ساحلي 
شجر . یا نام کوھي است در شام .این قوم بعد از قوم نوح بوده اند . آنھا مردمي  بلند قامت چون درخت خرما و بسیار 

فربھ و درشت ھیکل،  سخت نیرومند و قھرمان،پیشرفتھ و مترقي بودند بھ قسمي كھ شھرھایي ساختند كھ نظیر نداشت، 
اما بھ بت پرستي و اطاعت طاغیان مستكبر رو آوردند و خداي تعالي حضرت ھود علي نبینا وعلیھ السالم را بھ سوي 

آنھا مبعوث نمود اما نصیحتھاي آن جناب را در آنھا اثري نداشت و عاقبت بھ عذاب الھي گرفتار شدند.بادي كشنده،ھفت 
شب و ھشت روز پشت سر ھم وزید وھمھ را مانند استخوان پوسیده کرد گویي تنھ ھاي خرماي سرنگون شده  و بھ 

رحمت خود ھود و مؤمنین بھ وي را نجات داد)
برگشتندعادواْ ـ13

عادونَ ـ14
تجاوزگران -ستمکاران -بیرون روندگان از حد (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ 

شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد 
اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر 

علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)
دوندگان بھ سرعت ("عاد" از مصدر عدو است، کھ بھ معناي دویدن بھ سرعت است.در سال ھشتم ھجری بھ پیامبر 

اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ گزارش رسید کھ در سرزمینی بھ نام وادی یابس (بیابان خشک) یا وادی الرمل (بیابان 
شنزار) جمعیت انبوھی از دشمنان اسالم جمع شده وقصد حملھ بھ مدینھ رادارند.پیامبر ابتدا گروھی را جھت مذاکره و 
منصرف کردن آنھا اعزام نمود کھ نتیجھ ای نداشت سپس لشکری از مسلمانان را بھ فرماندھی ابوبکر بھ دره بنی سلیم 

محل اسقرار دشمن فرستاد ولی سپاه اسالم شکست خورد و  بھ مدینھ بازگشت.پیامبر این بار فرماندھی را بھ عمر سپرد 
و او نیز مانند ابوبکر در برابر تھاجم دشمنان مجبور بھ فرار شد.

بار سوم، عمرو عاص داوطلب فرماندھی شد و پیامبر نیز پذیرفت ولی او نیز کاری از پیش نبرد.پیامبر در آخرین بار 
علی علیھ السالم را بھ عنوان فرمانده مسلمانان منصوب کرد. علی علیھ السالم سربند مخصوص نبرد را بھ سر خود 

بست و پیامبر او را تا مسجد احزاب بدرقھ کرد. پس از رفتن علی، پیامبر فرمود:« او فرماندھی است کھ پیوستھ حملھ 
می کند(کّرار) و ھرگز از میدان نبرد نمی گریزد.»علی علیھ السالم پس از نماز صبح با شجاعت و درایت بھ دره ای کھ 
دشمن در آن مستقر بود برق آسا حملھ  ور شد وآنان را غافلگیر نمود و تارومار کرد و گروه بسیاری از آنان را دست 

بستھ با خود بھ سمت مدینھ حرکت داد.مسلمانان از نتیجھ نبرد خبرنداشتند تا اینکھ سوره مبارکھ عادیات بر پیامبر صلی 
اهللا علیھ و آلھ نازل شد و رسول خدا این سوره را برای اولین بار در نماز جماعت صبح خواند و با خواندن این سوره 
مژده فتح و پیروزی را بھ مردم  داد. پس از چند روز حضرت علی علیھ السالم ھمراه با غنائم و اسیران جنگی وارد 
مدینھ شد.بھ دلیل شمار زیاد اسیران کھ بھ ھم زنجیر شده بودند این جنگ بھ نام ذات السالسل در تاریخ مشھور گردید)

دشمني داشتیدعاديتم ـ16

شمارندگانعادين ـ17

ابري کھ ناگھان بر کرانھ افق پیدا گشتھ و بھ تدریج ھمھ آسمان را مي پوشاندعاِرض ـ18

با آن زنان معاشرت کنید(معاشرت: زندگی اجتماعی و گفت و گو و نشست و برخاست با دیگران)عاِشروهن ـ19

تند - سریع - تند باد - طوفان ("َیْوٍم َعاِصٍف": روز طوفانی، روزی کھ در آن بادھای تند می وزد)عاِصٍف ـ20

سریع ھا - تندھاعاِصفَاِت ـ21

عاِدياِت ـ15
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تند - سریععاِصفَةًـ22

نگھ دارنده - پناه دھندهعاِصم ـ23

عاِفني ـ24
عفو کنندگان (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری 

برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می 
کند است و مغفرت بھ معني پوشاندن)

عاقَب ـ25
عقاب کرد - عقوبت کرد(کلمھ عقاب بھ معناي مؤاخذه انسان است بھ نحوي ناخوشاید، در مقابل کاري ناخوشایند کھ 

عقاب شونده مرتکب شده و اگر این مؤاخذه را عقاب نامیده اند، بدین مناسبت است کھ درعقب و دنبالھ ي عمل 
ناخوشایندي قرار دارد)

سرانجام و منتھي الیھ امر ھر چیزي - عاقبتعاِقبةُ ـ26

عاقَبتم ـ27
عقوبت مي کنید - غنیمت یافتید(در آیھ شریفھ 11سوره مبارکھ ممتحنة "َوِإن َفاَتُکْم َشْيٌء مِّْن َأْزَواِجُکْم ِإَلى ٱْلُکفَّاِر َفَعاَقْبُتْم 

َفَئاُتوْا ٱلَِّذیَن َذَھَبْت َأْزَواُجُھم " منظور این است کھ  کھ اگر از کفار غنیمتي کھ عاقبت جنگ است بھ شما رسید، براي 
جبران مھریھ زناني از شما کھ بھ کفار پیوستھ اند ھزینھ کنید)

عاقبت آن دو نفرعاِقبتهما ـ28

عاِقبواْ ـ29
عقوبت کنید - عقاب کنید(کلمھ عقاب بھ معناي مؤاخذه انسان است بھ نحوي ناخوشاید، در مقابل کاري ناخوشایند کھ 

عقاب شونده مرتکب شده و اگر این مؤاخذه را عقاب نامیده  اند، بدین مناسبت است کھ درعقب و دنبالھ ي عمل 
ناخوشایندي قرار دارد)

نازاعاِقر ـ30

مالزم - مقیم (ازعکوف بھ معناي مالزمت و ایستادن نزد چیزي است. در عبارت "َسَواًء ٱْلَعاِکُف ِفیِھ " منظور از عاِکفـ31
"عاکف فیھ "کسي است کھ مقیم مکھ باشد)

مالزمان (ازعکوف بھ معناي مالزمت و ایستادن نزد چیزي است)عاِکفُونَ ـ32

مالزمان (ازعکوف بھ معناي مالزمت و ایستادن نزد چیزي است)عاِکِفني ـ33

بسیار و ھمیشھ سرکش و برتري جوعاٍل ـ34

دانا(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عاِلم ـ35

دانایان(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عاِلمونَ  ـ36

دانایان(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عاِلِمني  ـ37

جھانیان - جماعتي از مردم - جھانھا- ھمھ اھل جھان(العالمین: ھمھ مردم - ھمھ جھانھا)عالَِمني  ـ38

سرکش - برتري جوعاِلياً ـ39

عالي - باالتر- بلند مرتبھ - َبرینعاِليٍة ـ40

سرکشان - برتري جویان - بلند مرتبھ گان ( در عبارت "َأْم ُکنَت ِمَن ٱْلَعاِلیَن ")عاِلني ـ41

باالترین آنعاِليها ـ42

باالي سر آنھا (درعبارت "َعاِلَیُھْم ِثَیاُب ُسنُدٍس "از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در معناي آن فرمود : جامھ عاِليهم ـ43
بھشتي خودش باالي سر اولیاي خدا قرار مي گیرد پس آن را در تن خود مي کنند)

سالعامـ44
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عمل کنندهعاِمٍلـ45

کارگر -عمل کننده (در عبارت"َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة "(کارگري خستھ)منظور این است کھ اھل جھنم با این کھ در دنیا تالش عاِملَةٌ ـ46
زیادي کرده اند خستگي این تالشھا از تنشان در قیامت بیرون نمي رود و سعي وتالش خود را بیھوده مي یابند)

عمل کنندگانعاِملُونَ ـ47

عمل کنندگانعاِملُونَ ـ48

عوامل - دست اندر کارانعاِمِلنيـ49

سالشانعاِمِهمـ50

دو سالعاميِن ـ51

عھد بستعاهد ـ52

عھد بستيعاهدت ـ53

با یکدیگرعھد بستیدعاهدتمـ54

با یکدیگرعھد بستندعاهدواْ ـ55

ِعباِد ـ56

بندگان(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. 
بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف 

فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن 
کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) 

برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعباِد ـ57

بندگان من ( در عبارت "َیا ِعَباِد َفـٱتَُّقوِن "مخفف "عبادي")(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ 
نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را 
نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 
علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی 

نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ 
پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین 

تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، 
آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعبادِة ـ58

عبادت - رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند 
(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ 

عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان 
او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، 

بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای 
ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در 

آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
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ِعبادِتکُم ـ59

عبادت شما - پرستش شما(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 
دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 
پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3-
 پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 

قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعبادِتِه ـ60

عبادتش(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعبادِتِهم ـ61

عبادتشان(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعبادِتي ـ62

عبادت من - پرستش من (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 
دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 
پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3-
 پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 

قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعباِدک ـ63

بندگان تو (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
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ِعباِدکُم ـ64

بندگان شما (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعباِدنا ـ65

بندگان ما (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعباده ـ66

بندگانش (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ِعباِدي ـ67

بندگان من (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
بیھوده - کاري  کھ ھیچ نتیجھ و غایتي بر آن مترتب نمي شود .عبثاً ـ68

عبد ـ69

پرستید - عبادت کرد(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری 
است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") 
و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار 

بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین 
دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
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عبد ـ70

بنده(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ 
عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان 
او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، 

بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای 
ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در 

آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عبدت ـ71

بھ بندگي گرفتي - بھ بردگي گرفتي - بنده ي خود کردي (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ 
نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را 
نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 
علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی 

نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ 
پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین 

تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، 
آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد. حرف "د" و 

"ت" بھ دلیل نزدیک بودن محل تلفظ در ھم ادغام شده بھ صورت یک "ت" مشدد در آمده است)

عبدتم ـ72

پرستیدید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند . بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و 
آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ 

او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین 
دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 
فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد. حرف "د" و "ت" بھ دلیل نزدیک بودن محل تلفظ در ھم ادغام شده بھ 

صورت یک "ت" مشدد در آمده است)

عبدنا ـ73

بنده ي ما (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عبده ـ74

بنده اش (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)
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عبِدِه ـ75

بنده اش (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عبديِن ـ76

دو بنده (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را 
دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات 
قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او 

داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر 

فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

عبرت (اصل کلمھ عبر بھ معناي گذرکردن از حالي بھ حالي است  و اعتبار و عبرة مخصوص بھ حالتي است کھ انسان ِعبرةً ـ77
بوسیلھ آن از شناختن چیزي کھ قابل مشاھده است بھ چیزي کھ قابل مشاھده نیست، مي رسد)

چھره درھم کشید -اخم کرد - رو ترش کرد (فعل عبس از ماده عبوس  بھ معناي چھره در ھم کشیده  و کسی است کھ عبس ـ78
چھره اش را کج و معوج کرده.عبارت "َعَبَس َوَبَسَر" یعني : چھره در ھم کشید و اظھار کراھت نمود)

جامھ ھاي بافتھ از مخلوط پشم و نخ (و بھ گفتھ جمعي دیگر بھ معناي دیبا است یاجامھ ھاي بافت حیره، ویانوعي جامھ بھ عبقَِري ـ79
نام طنفسھ)

عبوساً ـ80
چھره در ھم رفتھ - اخمو(عبوس  بھ معناي چھره در ھم کشیده  و کسی است کھ چھره اش را کج و معوج کرده. 
استفاده از آن بھ عنوان صفت یک روز در عبارت "َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا "استعاره است از اینکھ آن روز براي 

مجرمان در نھایت سختي است)

عِبيِد ـ81

بندگان (جمع "عبد".عباد بیشتر در مورد بندگي خدا و عبید بیشتر در مورد بردگي انسان ھا استعمال مي شود.عبادت و 
اطاعت و بندگی مي کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی 
دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را 
پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است 
چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3-
 پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از 

قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

سرپیچي کردعتت ـ82

سخن خشن و درشت (در عبارت "ُعُتلٍّ َبْعَد َذ ِٰلَک َزِنیٍم "منظور شخص بد دھن وخشن است)عتلٍّ ـ83

سرپیچي - سرپیچي کردني ناگفتني (وقتي مفعول مطلق باشد)عتواًـ84

سرپیچي کردندعتواْ ـ85

ِعِتياً ـ86
سرکشي - فرتوتي (اینکھ حضرت زکریا علی نبینا و علیھ  السالم عرض کرد بھ "عتي "رسیده ام کنایھ از بین رفتن 

قوای جنسی و نومیدي از فرزنددار شدن است . در اصل بھ معني "سرکشي "مي باشد از این جھت کھ گویي بھ واسطھ 
پیري اعضاء و جوارحش از او فرمان نمي برند)

آماده - حاضر - کسي کھ مقدمات کاري را کھ مي خواھد انجام دھد،فراھم کرده استعِتيد ـ87
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عِتيِق ـ88
قدیمي (منظور از بیت عتیق کعبھ است کھ بھ خاطر قدیمي بودنش بھ این نام نامیده شده، چون اولین خانھ اي کھ براي 

عبادت خدا در زمین ساختھ شد، ھمین کعبھ بوده ھمچنانکھ قرآن کریم ھم فرموده : ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة 
مبارکا و ھدي للعالمین و امروز قریب چھار ھزار سال از عمر این خانھ مي گذرد و ھنوز آباد و معمور است)

اطالع حاصل شد - معلوم شد (عثور بر ھر چیز، اطالع بر آن و یافتن آن است)عِثر ـ89

عجاب ـ90
بسیار عجیب (وزن ُفعال صیغھ مبالغھ است و با تشدید عین "ُفّعال" مبالغھ بیشتري را ھم مي رساند. عجب و تعجب بھ 
معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن 

روبرو شود)
الغرھا (جمع عجفاء)ِعجافـ91

عجیب (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و عجب ـ92
انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

بھ نحوي عجیبعجباً ـ93

تعجب کردي (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد عِجبت ـ94
و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تعجب کردید (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد عِجبتم ـ95
و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

تعجب کردند (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد عِجبواْ ـ96
و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

عاجز بودمعجزت ـ97

عجلھ - شتابزدگی(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده عجٍلـ98
است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

گوسالھ ( بچھ گاو)ِعجلَ ـ99

زودرس کرد - پیش انداخت(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند عجلَ ـ100
یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

زود برسان - پیش انداز(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد عجل ـ101
شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

عجلھ کردم -تعجیل نمودم(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد عِجلْت ـ102
شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

پیشي گرفتید - عجلھ کردید -تعجیل نمودید(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان عِجلْتمـ103
کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

زودرس کردیم - پیش انداختیم(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند عجلْناـ104
یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

سالخوردگي زنان - پیرزنعجوز ـ105

شتابگر - عجلھ کننده(از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده عجولًا ـ106
است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

بسیار و ھمیشھ شگفت آور(صفت مشبھھ و صیغھ مبالغھ از ماده عجب است، وعجب و تعجب بھ معناي این است کھ عِجيب ـ107
امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

عداً ـ108
شمارش کردني نگفتني (کلمھ عد در عبارت "فال تعجل علیھم انما نعد لھم عدا "بھ معناي شمردن است و چون شمردن 
ھر چیزي آن را بھ آخر مي رساند و نابود مي کند ومعني آن میشود :بنابراین بر [شكست و ھالكت] آنان شتاب مكن، ما 

[ھمھ اعمال و رفتار حتي لحظات عمرشان را] بھ دقت شماره میكنیم [تا مھلتشان تمام شود و بھ كیفر آنچھ ھمواره 
مرتكب میشدند، برسند.])
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عداوة ـ109

دشمني - ظلم - تجاوز (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني 
را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ 

استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ 
اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد. در عبارت "َوَأْلَقْیَنا َبْیَنُھُم ٱْلَعَداَوَة َوٱْلَبْغَضاَء" 

منظور از عداوت ، خشم توأم با تجاوز عملي است  و منظور از بغضاء تنھا خشم دروني است کھ ممکن است با 
تجاوزات عملي ھم ھمراه باشد و یا نباشد)

تعداد - شماره (عده اصطالحًا بھ تعداد روزھایی کھ یک زن باید بدون آمیزش با شوھر قبلیش سپری کند تا طالق بگیرد ِعدةَ ـ110
و بتواند با مرد دیگری ازدواج کند، گفتھ می شود)

ساز و برگ - لوازم - توشھعدةً ـ111

برگشتید (حرف "د" و "ت" بھ دلیل نزدیک بودن محل تلفظ در ھم ادغام شده بھ صورت یک "ت" مشدد در آمده است)عدتمـ112

تعداد آنھاِعدِتِهم ـ113

تعداد آنھا - شماره آنھاِعدتهم ـ114

شمارش مربوط بھ آن زنان -عده آن زنان(عده اصطالحًا بھ تعداد روزھایی کھ یک زن باید بدون آمیزش با شوھر ِعدِتِهنـ115
قبلیش سپری کند تا طالق بگیرد و بتواند با مرد دیگری ازدواج کند، گفتھ می شود)

عدد - تعداد - شماره (در عبارت "َکْم َلِبْثُتْم ِفي ٱْلَأْرِض َعَدَد ِسِنیَن "یعني از لحاظ شماره و تعداد سالھا چند سال در زمین عدد ـ116
بودید)

عددهـ117
آن را شمرد - آن را ذخیره و توشھ قرار داد(در عبارت "َجَمَع َماالًَ َوَعدََّدُه "این معني را ھم مي تواند داشتھ باشد کھ مال 

را عده و ذخیره مي کند براي روزي کھ مورد ھجوم نامالیمات روزگار واقع شود، کھ بنابر این، کلمھ عدده دیگر بھ 
معناي شمردن نیست)

عدسشعدِسها ـ118

عدل ـ119
عدالت - معادل - جایگزین(کلمھ عدل بھ معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است . در عبارت "َأْو َعْدُل َذ ِٰلَک 

ِصَیامًا " معني معادل یا مساوي مي دھد. ھمچنین در عبارت "ِإنَّ ٱللََّھ َیْأُمُر ِبـٱْلَعْدِل َوٱْلِإْحَساِن " عدل بھ معناي مساوات 
در تالفي است، اگر خیر است خیر و اگر شر است شر و احسان بھ معناي این است کھ خیري را با خیري بیشتر از آن 

تالفي کني و شري را بھ شري کمتر از آن جواب گوئي)
تو را متعادل و متناسب کردعدلَک ـ120

عدٍن ـ121
ماندني و از بین نرفتني - اقامت - ماندگاري(کلمھ عدن مصدر و بھ معناي اقامت و استواري است، مثًال گفتھ مي شود 

فالن عدن بالمکان معنایش این است کھ فالني در فالن جا ماندگار شد و معدن را بھ این جھت معدن مي گویند کھ جواھر 
و فلزات در آن قطعھ از زمین مستقر گشتھ است و مقدارش آن قدر زیاد است کھ گویی تمام نمی شود)

برگشتیم (در عبارت " ِإْن ُعدتُّْم ُعْدَنا " چون بھ یک واقعیت حتمی اشاره می کند: "برمي گردیم")عدناـ122

دشمن -دشمنان (کلمھ عدو بھ معناي دشمن است کھ ھم بر یک نفر اطالق مي شود و ھم بر جمع دشمنان)عدو ـ123

عدواً ـ124
ظلم - تجاوز(عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي 
دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده 

گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین 
و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)
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ظلم - تجاوز - دشمني - خصومت - آن اعمال زشتی کھ ضررش دامنگیر دیگران می شود(در عبارت "َلا َتَعاَوُنوْا َعَلي 
ٱْلِإْثِم َوٱْلُعْدَواِن " و نظایر آن، عدوان آن اعمال زشتي است کھ ضررش دامن گیر دیگران مي شود و گناھان مربوط بھ 

حق الناس است کھ موجب اذیت و آزار مردم مي شوند. کلمھ عدوان ھمھ گونھ تجاوز را شامل مي شود، چھ تجاوز (گذر 
کردن از حّد و مرز) جایز و پسندیده و چھ تجاوز ممنوع و مذموم، چون مي بینیم در قرآن کریم در ھر دو معنا استعمال 
شده، درعبارت "من یفعل ذلک عدوانا و ظلما " در تجاوز ممنوع استعمال شده و در آیھ : فال عدوان اال علي الظالمین 

کھ از آن بر مي آید، در مورد ظالمان عدوان پسندیده است(بھ ھمین جھت امام علي علیھ السالم فرموده اند: "روز مظلوم 
علیھ ظالم شدیدتر است از روز ظالم علیھ مظلوم"(نھج البالغھ) در واقع مظلوم زیر سلطھ ظالم مدت زیادی از ترس 

جانش سکوت کرده و این تجاوز از حد و عدوان بھ ھنگام انتقام نتیجھ و ثمره و تاوان صبر و تحّمل تلخ و رنج آوری  
است کھ مظلوم در این مدت انتظار کشیده است)

و در آیھ : و تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان، نیز بھ معناي ناپسند آن آمده، پس معلوم 
مي شود کلمھ عدوان معنایي وسیع تر از کلمھ ظلم دارد و اعم از ظلم است. بھ بیانی دیگر "عدوان" گذشتن از حد و مرز 

یا حریم شخصی دیگران است و اگر این کار بی جھت انجام شود ناپسند است مثًال بی جھت کسی را بدون اینکھ قتلی 
انجام داده باشد، بکشند و حق زنده ماندن او را نادیده بگیرند ولی اگر عدوان در برابر ظلم یک ظالم انجام شود پسندیده 
است مثًال اگر کسی مال دیگری را دزدیده و در خانھ ی خود پنھان کرده باید بھ زور وارد خانھ اش شوند و آن را پس 

بگیرند :" فال عدوان اال علي الظالمین ")
طرف بلند بیابان - دامنھ - مکان مرتفع (منظور در عبارت "ِإْذ َأنُتم ِبـٱْلُعْدَوِة ٱلدُّْنَیا َوُھم ِبـٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَويٰ َوٱلرَّْکُب َأْسَفَل 

ِمنُکْم " این است کھ از لحاظ ارتفاع قرار گرفتن در دامنھ، شما در بین لشکر دشمن و کاروان تجاري آنھا بودید و 
باالترین ارتفاع ھم متعلق بھ لشکر دشمن بوده است این آیھ بھ ماجرای جنگ بدر اشاره دارد. پس از ھجرت مسلمانان 

بھ مدینھ کفار قریش اموال آنان را مصادره و با پول آن کاروانی تجاری راه انداختند پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و 
گروھی از مسلمانان(سیصد و سیزده نفر)  بھ قصد حملھ بھ آن کاروان و تصاحب اموال خود حرکت کردند ولی کفار 

قریش از ماجرا خبردار شده لشکری حدودًا ھزار نفری با تجھیزات کامل را بھ دنبال کاروان تجاریشان فرستادند و 
مسلمانان بھ جای رویارویی با کاروان تجاری با لشکری آماده بھ جنگ روبرو شدند(کاروان از آن محلی کھ انتظار 

داشتند در آنجا با آنان روبرو شوند، گذشتھ بود و در سراشیبی قرار داشت و ناگھان لشکر آماده بھ جنگ دشمن را دیدند 
کھ از بلندی بھ سمت آنھا سرازیر شده است)

در حالی کھ آمادگی جنگیدن با آنھا را نداشتند و نفرات و سالحشان کافی نبود. عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است 
کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي 

دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا 
در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را 

مي دھد)

عدوکُم ـ127
دشمن شما (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي 

دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده 
گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین 

و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

عدوِه ـ128
دشمنش (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد 

و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد 
معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و 

محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

عدوِهمـ129
دشمنشان (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي 
دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده 

گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین 
و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

عدوي ـ130
دشمن من (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي 
دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده 

گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین 
و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

آنان را شمارش کردعدهمـ131

عدوِة ـ126

عدوانَ ـ125
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ِعدهمـ132
بھ آنان وعده بده (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 
اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

عذاب - عقوبت - شکنجھ (نکره آوردن کلمھ عذاب بھ منظور بزرگ جلوه دادن آن است)عذَاب ـ133

عذاب شماعذَاِبکُمـ134

عذاب ماعذَاِبنا ـ135

عذاب او- عذاب آنعذَابه ـ136

عذاب او- عذاب آنعذَابها ـ137

عذاب آن دو نفر - شکنجھ آن دو نفرعذَابهما ـ138

عذاب منعذَاِبيـ139

عذاب کردعذَّبـ140

آب خوش طعم -آب پاکیزه وخالصعذْب ـ141

عذاب کردیمعذَّبنا ـ142

آن را عذاب کردیمعذَّبناها ـ143

آنان را عذاب کردعذَّبهم ـ144

پناه بردمعذْت ـ145

عذْراً ـ146
حجت و بھانھ اي  کھ بھ وسیلھ آن شخص، معذور(دارای عذر) شود - وسیلھ اتمام حجت (در عبارت "ُعْذرًا َأْو ُنْذرًا 

"حاصل معناي آیھ این است کھ فرشتگان ذکر را القاء مي کنند تا حجت بر تکذیب گران تمام شود و تھدیدي براي غیر 
ایشان باشد)

محلي روبازکھ دیوار و حایلي دیگر در آن نباشد و چیزي کھ انسان در زیر سایھ اش قرار گیرد نداشتھ باشد، نھ سقفي و عراِء ـ147
نھ خیمھ اي و نھ درختي .

جمع عروب است و عروب بھ معناي زني است کھ بھ شوھرش عشق مي ورزد و یا حداقل او را دوست بدارد و در عرباً ـ148
برابرش ناز و کرشمھ داشتھ باشد

عربي("ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرَءانًا َعَرِبّیًا لََّعلَُّکْم َتْعِقُلوَن(یوسف2):بھ یقین آن را نازل نمودیم بھ شکل قرآنی عربی تا شما عقلتان را 
بھ کار گیرید". کلمات مشترک بین زبانھا، شاھدی است بر این مدعا کھ ھمھ زبانھا ریشھ واحدی دارند و بنا بھ آیھ 

شریفھ 4 از سوره مبارکھ الرحمن از ابتدا سخن گفتن انسانھا بر اساس آموزشی الھی بوده است و ھمان پروردگار خالق 
زبانھا، کاملترین زبان را برای کامل ترین کتاب آسمانی برگزید، برای اثبات این مدعا کھ عربی، کاملترین زبانھاست 

کافی است ضمائر و افعال این زبان را با دیگر زبانھا مقایسھ کنید یک ضمیر یا فعل عربی در آن واحد ھم غائب و 
مخاطب و متکلم بودن را مشخص می کند ھم مؤنث یا مذکر بودن و ھم مفرد و جمع بودن را آن ھم با تفاوت قائل شدن 
بین جمع دو نفره و باالتر و حتی در پاره ای از ضمائر با مشخص نمودن محدوده شماره جمعیت و چنین کامل بودن و 

فصاحت و بالغتی در میان زبانھای دنیا منحصر بھ فرد است و این تنھا یک جنبھ از کمال این زبان
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است قواعد منظم ساخت کلمات پر شمار از ریشھ ھای مختلف کھ در ھر وزنی معانی خاصی را بھ صورتی منظم و با 
قاعده بھ اصل کلمھ ضمیمھ می کند، جلوه دیگری از این کمال است بھ عنوان مثال در قرآن کریم شش کلمھ "مطر، 

صّیب، طل، وابل، ودق، غیث"،  معنی باران می دھند منتھا ھر کدام بھ نوع خاصی از باران اشاره می کنند و چون 
این تعداد کلمھ برای حالتھای مختلف یک چیز در زبانھای دیگر مشاھده نمی شود، جھت ترجمھ دقیق ھر کلمھ عربی بھ 
زبانھای دیگر معموًال باید از یک یا چند جملھ استفاده نمود و از ھمین جا مشخص می گردد چرا پروردگار متعال قرآن 

کریم را کھ کتاب ھدایت است برای ھمھ مردم تا قیامت، بھ زبان عربی نازل نمود چون بھ این شکل در کمترین حجم 
بیشترین معنی را بھ بشر انتقال می دھد بھ زبان ساده تر اگر قرآن کریم بھ زبان دیگری غیر از عربی نازل می شد 

حجمی چندین برابر حجم کنونی داشت کھ عمًال انتقال بی کم و کاست این کتاب را بین نسلھای مختلف بشر غیر ممکن 
می ساخت.

پس نزول قرآن کریم بھ زبان عربی آن را شبیھ یک فایل فشرده کم حجم نموده کھ بھ راحتی انتقال داده می شود و برای 
باز کردن این فایل فشرده باید از نرم افزار "عقل" استفاده نمود کھ برای ھمین انتھای آیھ با عبارت "لََّعلَُّکْم َتْعِقُلوَن" ختم 
شده است. وقتی بھ فرموده امام رضا علیھ السالم راه ھدایتی جز قرآن نیست برای اینکھ با ترجمھ ای نادرست از قرآن 

کریم، فریبمان ندھند، الزم است کھ خودمان، زبان عربی را فرا بگیریم. امام صادق علیھ السالم فرموده اند: "زبان 
عربی را فرا بگیرید کھ آن کالم پروردگار است و با آن با خلق خود سخن گفتھ است")

 شاخھ خرما (این کلمھ در سوره مبارکھ یس آیھ شریفھ 39 آمده است:" والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم: 
و برای ماه منزلھایی قرار دادیم تا اینکھ مانند شاخھ ی قدیِم خرما برگردد".کماِن شاخھ ی قدیم خرما یا ھمان "عرجون 

القدیم" کھ از لحاظ ھندسی بھ شکل قسمتی از یک بیضی است، عبارتی است بسیار مناسب برای مدار حرکت ماه بھ 
دور زمین، کھ از یک طرف در سطح فھم عامھ ی مردم است و از طرفی ھماھنگی کامل با واقعیات علمی دارد. 

امروزه می دانیم کھ مدار گردش ماه بھ دور زمین  بیضی شکل است و برای ھمین ھم فاصلھ زمین تا ماه متغیر بوده و 
در نتیجھ تصویری کھ از ماه می بینیم در زمانھای مختلف دارای قطرھای مختلف است.

در روایتی کھ در بحار االنوار نقل شده، آمده است کھ : شخصی ھنگام مرگ وصیت کرد کھ ھر یک از غالمانش را 
کھ از قدیم جزو اموالش بوده اند، آزاد کنند. پس از مرگش، وصّی او ندانست منظورش کدام  یک از غالمانش است. از 

حضرت على علیھ السالم سؤال کرد. امام فرمود:"ھر غالمی را کھ شش ماه جزو اموال او بوده، آزاد کنید"
آن گاه امام بھ عنوان دلیل ھمین آیھ را تالوت کردند زیرا در این آیھ کلمھ "قدیم" آمده است و شاخھ خرما وقتى "قدیم" 
مى شود و شکل کمانی می گیرد کھ شش ماه از جدا کردن خرما از آن گذشتھ باشد و امام از این کھ پس از شش ماه بھ 

شاخھ خرما، قدیم مى گویند نتیجھ گرفتھ کھ غالم قدیمى کسی است کھ شش ماه در بندگى شخص متوفی مانده باشد و این 
نمونھ ای است از ریز بینی و فھم باالی معصومین علیھم السالم نسبت بھ آیات قرآن کریم و استنباط حقایق از آن)

داربست و آالچیق - سقفي کھ بر روي پایھ ھائي زده مي شود، تا بوتھ ھاي مو را روي آن بخوابانند - چیزي کھ سقف 
داشتھ باشد-ھودج - کجاوه - تخت سلطان (از جھت بلندیش) -تخت بلند(گاھی کلمھ عرش در قرآن کریم بھ مرکز 

دریافت تمام فرامین الھی نسبت بھ جزء جزء آفرینش گفتھ می شود بھ عبارت ساده تر عرش بھ علم، قوانین، برنامھ و 
سنت الھی در اداره جزء جزء آفرینش می گویند شاید بھترین تشبیھی کھ بتوان با علم امروزی برای نزدیک کردن 

مفھوم "عرش" بھ ذھن بھ کار برد، ھمان برنامھ سیستم عاملی است کھ بر روی کامپیوتر یا موبایل نصب می شود و 
ھر فعالیتی در این وسایل را کنترل می کند و سایر برنامھ ھا تنھا در محدوده و چھار چوبی کھ ھمین سیستم عامل 

تعیین می کند، فعالیت می نمایند ضمن اینکھ بدون استفاده از سیستم عامل قادر بھ انجام ھیچ کاری نیستند.

پس"َخَلَق ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ ٱْسَتَوىٰ َعَلى ٱْلَعْرِش" در واقع یعنی پروردگار متعال، پس از بنای عالم، 
اداره آن را  بر اساس برنامھ و قانونی کھ خود وضع نموده بود یا ھمان سنت الھی، قرار داد. منظور از عبارت "ٱلَِّذیَن 

َیْحِمُلوَن ٱْلَعْرَش، کسانیکھ عرش را حمل مي کنند" آن بندگان مقربیست کھ فرامین الھي کھ اداره کننده جزء جزء آفرینش 
است و از علم بي انتھاي او نشأت گرفتھ، را در اجزاء عالم توزیع و بھ دست عامالن اجراي آن مي سپارند. در روز 
قیامت طبق فرموده ي خداي تعالي حامالن عرش ھشت نفر مي باشند"َیْحِمُل َعْرَش َربَِّک َفْوَقُھْم َیْوَمِئٍذ َثَماِنَیٌة " و طبق 
روایات این ھشت نفر عبارت اند از :  نوح، ابراھیم، موسي، عیسي، محمد، علي، حسن و حسین صلوات اهللا و سالمھ 

علیھم. در عبارت "َوَرَفَع َأَبَوْیِھ َعَلى ٱْلَعْرِش " عرش بھ معنی تخت بلند آمده است)

تخت پادشایي توعرشِک ـ152

عرِبي ـ149

عرجونـ150

عرشـ151
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عرشه ـ153

تخت فرمانروایي او(گاھی کلمھ عرش در قرآن کریم بھ مرکز دریافت تمام فرامین الھی نسبت بھ جزء جزء آفرینش 
گفتھ می شود بھ عبارت ساده تر عرش بھ علم، قوانین، برنامھ و سنت الھی در اداره جزء جزء آفرینش می گویند شاید 

بھترین تشبیھی کھ بتوان با علم امروزی برای نزدیک کردن مفھوم "عرش" بھ ذھن بھ کار برد، ھمان برنامھ سیستم 
عاملی است کھ بر روی کامپیوتر یا موبایل نصب می شود و ھر فعالیتی در این وسایل را کنترل می کند و سایر برنامھ 

ھا تنھا در محدوده و چھار چوبی کھ ھمین سیستم عامل تعیین می کند، فعالیت می نمایند ضمن اینکھ بدون استفاده از 
سیستم عامل قادر بھ انجام ھیچ کاری نیستند. پس"َخَلَق ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ ٱْسَتَوىٰ َعَلى ٱْلَعْرِش" در واقع 
یعنی پروردگار متعال، پس از بنای عالم، اداره آن را  بر اساس برنامھ و قانونی کھ خود وضع نموده بود یا ھمان سنت 
الھی، قرار داد. در عبارت َ" َکاَن َعْرُشُھ َعَلي ٱْلَماِء "شاید منظوراین است کھ فرامین الھي کھ مبناي اداره این عالم است 

توسط آب بھ اجزاي عالم انتقال مي یافت)
تخت پادشایي اوعرِشها ـ154

عرض ـ155

َذا ٱْلَأْدَنىٰ" اگر با ضمیر مذکر "ھذا "بھ "ادنی" اشاره  ھر چیز غیر ثابت - زودگذر (در عبارت"َیْأُخُذوَن َعَرَض َھـٰ
فرموده و حال آنکھ جا داشت با ضمیر مؤنث "ھذه "بھ آن اشاره شود(چون "ادنی" مؤنث است) براي تحقیر آن است، 
گویا خواستھ است با تجاھل کردن(خود را بھ بی خبری زدن) در حق آن برساند کھ دنیا آن قدر بي ارزش و غیر قابل 

اعتنا است کھ ھیچ خصوصیت و صفت مرغوبي کھ جلب نظر کند ندارد از جملھ مؤنث یا مذکر بودنش نیز اھمیت 
ندارد، نظیر این توجیھ در جملھ "ھذا ربي ھذا اکبر"با این کھ بھ "شمس "کھ مؤنث است اشاره مي کند اما ضمیر مذکر 

بھ کار مي برد کھ حکایت کالم ابراھیم (علیھ  وعلي نبیناالسالم) است کھ براي نشان دادن کوچکي و بي اھمیتي معبود 
مشرکان چنین تعبیري را بھ کار برده است ."عرض" بھ معناي چیزي است کھ زوال و نابودي بھ سرعت در آن راه 

یابد)
عرضھ شدعِرض ـ156

عرضھ و آشکار کردنی نگفتنیعرضاًـ157

عرضةً ـ158

معرض - محل عرضھ شدن -چیزي کھ عرضھ بر آن بسیار است("َوَلا َتْجَعُلوْا ٱللََّھ ُعْرَضًة لَِّأْیَماِنُکْم َأن َتَبرُّوْا َوَتتَُّقوْا 
َوُتْصِلُحوْا َبْیَن ٱلنَّاِس َوٱللَُّھ َسِمیٌع َعِلیٌم: و اهللا را در معرض سوگندھایي کھ مي خورید، قرار ندھید  کھ نیکي نکنید و تقوا 

پیشھ نسازید و بین مردم اصالح نکنید(سوگند نخورید کھ کار خیري را ترک کنید یا عملي خالف رضاي الھي انجام 
دھید. گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل برعكس ظاھرش معني مي شود و این قسم استعمال در جائي کھ حرف "أن" در 
کالم باشد، شایع است) و اهللا ھمیشھ و بي اندازه شنوا و داناست(ھم سوگند شما را شنیده و ھم مي داند کھ این سوگند 
مناسبي نیست. پس نسبت بھ اجراي چنین سوگندھایي تعصب نداشتھ باشید. ُعْرَضة : چیزي کھ عرضھ بر آن بسیار 

است. با توجھ بھ این معني مفھوم دیگري کھ از عبارت" َوَلا َتْجَعُلوْا ٱللََّھ ُعْرَضًة لَِّأْیَماِنُکْم" فھمیده مي شود این است کھ تا 
حد ممکن کمتر سوگند بھ نام مقدس اهللا بخورید)")

عرضتم ـ159

غیرمستقیم گفتید- دربستھ گفتید (کلمھ تعریض کھ مصدر باب تفعیل است و فعل عرضتم کھ از آن مشتق شده بھ معناي 
گرداندن وجھ کالم بھ سویي است کھ شنونده، مقصود گوینده را بفھمد و گوینده بھ صورت صریح گفتار خود را نگفتھ 

باشد، کھ بھ زبان فارسي آن را طعنھ زدن و گوشھ زدن و کنایھ ھم مي گویند، منتھا در گفتاري کھ در آن تعریض باشد 
بدون استفاده از یک ترکیب آشنای کالمی کھ در کنایھ ھا استفاده می شود مطلب را بھ شکلی می گویند کھ شنونده 

مقصود اصلی را کھ ظاھرًا ربطی بھ اصل کالم ندارد برداشت کند. مثًال شخصی کھ قصِد واقعی اش خواستگاری از 
یک زن است بھ او می گوید: "من خیلي زن دوست و خوش معاشرتم" ولی مقصود اصلیش این است کھ بھ وی بفھماند  

کھ اگر با من ازدواج کني بھ زندگي خوشي مي رسي و محبوب مي شوي. در واقع اگر بخواھیم با کنایھ، تعریض را 
تعریف کنیم می شود : "بھ در می گوید تا دیوار گوش کند")

عرضھ کردیمعرضنا ـ160

عرضھ شدندعِرضواْ ـ161

عرضش - وسعتش (منظور از عرض بھشت در عبارت "َجنٍَّة َعْرُضَھا َکَعْرِض ٱلسََّماِء َوٱْلَأْرِض"، چیزي در مقابل عرضها ـ162
طول آن نیست، بلکھ منظور وسعت آن است و این  استعمالي شایع است)

آنان را عرضھ کردعرضهم ـ163

شناساندعرفـ164
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آن سنن و رسوم زیبای جاري در جامعھ است کھ ُعقالي جامعھ آنھا را شناختھ و می پسندند، بھ خالف آن اعمال نادر و عرِف ـ165
غیر مرسومي کھ عقل اجتماعي انکارش مي کند و آن را منکر و زشت می داند

عرفاً ـ166
بھ صورت پشت سر ھم - براي کار خیر یا معروف (در اصل بھ معني دستھ مویي است کھ در گردن اسب مي باشد و 

ھر امري را کھ بھ طور تعاقب و پشت سر ھم واقع بشود بھ یال اسب تشبیھ مي کنند، مثال بھ عنوان استعاره گفتھ 
مي شود فالني ھا مثل یال اسب آمدند، یعني پشت سرھم .در عبارت "َوٱْلُمْرَسَلاِت ُعْرفًا "اگر مفعول فیھ باشد معني "بھ 

صورت پشت سر ھم" و اگر مفعول لھ باشد معني "براي کار خیر یا معروف" را مي دھد و بھتر اینکھ ھمزمان ھر دو 
معنی را بگیریم: بھ صورت پشت سر ھم برای کار خیر)

نام محلي نزدیک مکھ کھ جاجیان در روز عرفھ در آنجا تجمع مي کنند و بھ دعا و نیایش مي پردازند.عرفَاٍت ـ167

عرفْتهم ـ168
آنان را شناختي (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم شده، با آنچھ 

کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند 
معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

عرفُواْ ـ169
شناختند(کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم شده، با آنچھ کھ در 
خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت 

عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

عرفَها ـ170
آن را شناساند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم شده، با آنچھ 
کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند 

معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

عرفَهم ـ171
آنان را شناخت (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم شده، با آنچھ 

کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند 
معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

سد در مقابل رودخانھ، کھ آب را حبس مي کند - باران سیل آسا (منظور از سیل عرم عذابي است کھ شامل مردم سبأ شد عِرِم ـ172
وسدي کھ برروي رودخانھ بستھ بودند شکستھ شد وباعث ھالک آن قوم تبھ کار گردید)

عروِة ـ173
دستاویز- دستگیره(درعبارت"فقد استمسک بالعروة الوثقي" از آنجا کھ گرفتن مطمئن چیزی وقتی اتفاق می افتد کھ 

دستگیره ی آن را بگیریم گویی سعادت و نیک بختی را بھ ظرفی تشبیھ نموده و دستگیره آن را بھ ایمان بھ اهللا و می 
خواھد بگوید کھ کسی کھ ایمان بھ اهللا آورده و کفر بھ طاغوت ورزیده، دستگیره سعادت و نیکبختی را گرفتھ و دیگر 
سعادت را از دست نمی دھد. در روایات عروة وثقی بھ پیامبر و اھل بیت تعبیر شده است در این روایات الگو قرار 

دادن روش زندگی پیامبر و ائمھ اطھار علیھم السالم معادل با ایمان بھ اهللا قرار داده شده است)

سقفھایش (عبارت "َخاِوَیٌة َعَليٰ ُعُروِشَھا "استعاره است براي دیاري  کھ از سکنھ خالي شده است و در اصل یعني عروِشهاـ174
دیوارھایش روي سقفش فرو افتاده کھ کنایھ است از کمال خرابي)

وسیع و طوالني (مراد از دعاي عریض دعاي وسیع و طوالني است و این خود کنایھ است از استمرار و اصرار دعا عِريٍض ـ175
کننده در دعاي خود)

نیرو و شوکت و آسیب  ناپذیري و ذلیل نبودن-سربلندی(در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي 
مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي 
کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم 

در بین قوم خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس 
قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز 

دشواري نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.
ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز 

است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و 
عزني في الخطاب.در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان 

است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض 
لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از لوازم ملک 
مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و مردم و امتي 
ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و اگر نزد غیر 

خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

ِعزاً ـ176
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نیرو و شوکت و آسیب ناپذیري و ذلیل نبودن- سربلندی(در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي 
مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي 
کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم 

در بین قوم خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس 
قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز 
دشواري نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن آمده 

: عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار 
و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل 

این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق 
و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده :

و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از 
لوازم ملک مطلق است، ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ  اي استعمال شده مثال 

گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال 
شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است 

کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة 
و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت 

مطلق ھم از لوازم ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او 
ارزاني داشتھ و مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از 

آن خدا است و اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)
عزت تو- شرافت تو- ارزشمندي تو(در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز 
عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ 

شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم 
خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین 

نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري 
نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز 

علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار 
مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این 

کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و 
چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده :

و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از 
لوازم ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و 

مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و 
اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

آنان را ھمراه با احترام و بزرگداشت یاري کردید(تعزیر ھمان نصرت است، البتھ نصرت توأم با بزرگداشت و احترام)عزرتموهمـ179

او را ھمراه احترام و بزرگداشت یاري دادند(تعزیر ھمان نصرت است، البتھ نصرت توأم با بزرگداشت و احترام)عزروه ـ180

ِعزِتک ـ178

ِعزةُ ـ177
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تقویت کردیم - نیرو دادیم - عّزت دادیم(در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز 
عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ 

شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم 
خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین 

نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري 
نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز 

علیھ ما عنتم ولی در مورد ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار 
مغلوب را غارت نمود، در قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این 

کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و 
چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده :

و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از 
لوازم ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و 

مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و 
اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

کناره گیري کرديعزلْت ـ182

عزم ـ183
جدي و حتمي شد (کلمھ عزم بھ معناي تصمیم جدي و عقد قلب است بر اینکھ فعلي را انجام دھي  و یا حکمي را تثبیت 

کني ، بطوري کھ دیگر در اعمال آن تصمیم و تاثیرش ھیچ سستي و وھن باقي نماند، مگر آنکھ بھ کلي از آن تصمیم 
صرف نظر کني ، بھ این معنا کھ عاملي باعث شود بھ کلي تصمیم شما باطل گردد)

عزِم ـ184

تصمیم جدي و عقد قلب است بر اینکھ فعلي را انجام دھي و یا حکمي را تثبیت کني، بھ طوري کھ دیگر در اعمال آن 
تصمیم و تاثیرش ھیچ سستي و وھن باقي نماند، مگر آنکھ بھ کلي از آن تصمیم صرف نظر کني، بھ این معنا کھ عاملي 

باعث شود بھ کلي تصمیم شما باطل گردد (معناي عزم در أولوا العزم عبارت است از ثبات بر عھد نخست، کھ از 
ایشان گرفتھ شد و اینکھ آن عھد را فراموش نمي کنند، ھمان عھدي کھ در باره اش فرمود : و اذ اخذنا من النبیین میثاقھم 

و منک و من نوح و ابراھیم و موسي و عیسي بن مریم و اخذنا منھم میثاقا غلیظا . و نیز فرمود : و لقد عھدنا الي آدم 
من قبل فنسي و لم نجد لھ عزما و اولوا العزم ایشان کھ داراي شریعت بوده اند پنج نفرند : 1 - نوح 2 - ابراھیم 3 - 

موسي 4 - عیسي 5 - محمد (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم)، کھ قرآن در باره آنان فرموده : "َفـٱْصِبْر َکَما َصَبَر ُأْوُلوْا ٱْلَعْزِم 
ِمَن ٱلرُُّسِل :(احقاف35)- پس پایداری کن ھمان گونھ کھ پیامبران اولوالعزم پایداری کردند...")

عزِم ٱلْأُموِر ـ185

کارھای اساسی و واجب کھ انجام آنھا شرط اصلی عملی شدن یک تصمیم جدی و مھم است(در سھ جای قرآن عبارت 
"َعْزِم ٱْلُأُموِر " آمده است و در مجموع سھ مورد صبر، تقوی و گذشت و مغفرت(پوشاندن) از عزم االمور شمرده شده 

اند. صبر در مورد سختیھای راِه رسیدن بھ مقصد، تقوی کھ باعث می شود در راه رسیدن بھ ھدف مرتکب گناه نشود و 
نافرمانی پروردگار را ننماید و بھ عبارتی وسایل رسیدن بھ ھدفش پاک باشد و مغفرت کھ عبارت است از گذشت و 

پوشاندن خطا و پرده پوشی و حفظ آبروی افرادی است کھ از نیروی کار آنھا برای رسیدن بھ ھدف استفاده می شود یا 
بھ نوعی تحت تأثیر آن کار ھستند)

عزمت ـ186
تصمیم گرفتي - عزم کردی (عزم بھ معنی تصمیم جدي و عقد قلب است بر اینکھ فعلي را انجام دھي و یا حکمي را 

تثبیت کني، بھ طوري کھ دیگر در اعمال آن تصمیم و تاثیرش ھیچ سستي و وھن باقي نماند، مگر آنکھ بھ کلي از آن 
تصمیم صرف نظر کني، بھ این معنا کھ عاملي باعث شود بھ کلي تصمیم شما باطل گردد)

عزمواْ ـ187
تصمیم گرفتند - عزم کردند (عزم بھ معنی تصمیم جدي و عقد قلب است بر اینکھ فعلي را انجام دھي و یا حکمي را 

تثبیت کني، بھ طوري کھ دیگر در اعمال آن تصمیم و تاثیرش ھیچ سستي و وھن باقي نماند، مگر آنکھ بھ کلي از آن 
تصمیم صرف نظر کني، بھ این معنا کھ عاملي باعث شود بھ کلي تصمیم شما باطل گردد)

عززنا ـ181
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مرا مغلوب ساخت(در اصل کلمھ عزت بھ معناي نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، 
معنایش این است کھ بھ آساني نمي توان بدان دست یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ 

کردن بر او آسان نباشد، بخالف سایر افراد قوم، کھ چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامي دارد . در 
نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد 

نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري نیز استعمالش کردند، مثال 
گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : عزیز علیھ ما عنتم ولی در مورد 
ھر غلبھ اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در 

قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در 
اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم 

آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده :
و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از 

لوازم ملک مطلق است، پس غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و 
مردم و امتي ھم کھ سھمي از عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و 

اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز منشأ آن از خدا است)

نام یکي ازبتھایي کھ معبود اعراب قبل از اسالم بوده است (الت و عزي و منات نام سھ بت است کھ معبود عرب عزٰي ـ189
جاھلیت بودند و آنان را دختران خدا مي دانستند و بت عزي نمادي از سیاره زھره و الت نمادی از زحل بوده)

عزير ـ190

نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل علی نبینا و علیھم السالم کھ ماجرای خواب صد سالھ اش برای اثبات زنده شدن 
مردگان در قیامت بھ وی در سوره مبارکھ بقره آیھ شریفھ 259 آمده است(عزیر کھ یھود او را بھ زبان عبري عزرا 

مي خواند، ھمچنانکھ نام یسوع وقتي از عبري بھ عربي وارد شده بھ صورت کلمھ عیسي درآمده و بھ طوري کھ 
مي گویند کلمھ یوحنا ي عبري در عربي یحیي شده است . و این عزرا ھمان کسي است کھ دین یھود را مجددًا احیا 

نمود، بخت النصر مردان یھود راكشت و زنان و کودکان و تعدادي از ضعفاي ایشان را با خود بھ بابل برد پس از یك 
قرن، بابل بھ دست کورش کبیر(ذی القرنین) پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وي رفتھ و براي یھودیان تبعیدي شفاعت 

نمود و چون عزرا در نظر کورش صاحب احترام بود، تقاضا و شفاعتش پذیرفتھ شد و کورش اجازه داد کھ یھود بھ 
بالد خود باز گردند و توراتشان از نو نوشتھ شود. با اینکھ نسخھ  ھاي تورات بکلي از بین رفتھ بود عزرا در حدود سنھ 
457 قبل از میالد مسیح مجموعھ اي نگارش داد و بنام تورات در میان یھود منتشر نمود كھ این مجموعھ نیز در زمان 

أنتیوکس پادشاه سوریھ ازبین رفت. یھود بھ آن جھت کھ عزرا وسیلھ برگشت ایشان بھ فلسطین شد، او را تعظیم نموده و 
(

 آن غالب ومقتدري کھ ھرگز شکست نمي پذیرد و کسي بر او غالب نمي آید . و یا بھ معناي کسي است کھ ھر چھ 
دیگران دارند از ناحیھ او دارند و ھر چھ او دارد از ناحیھ کسي نیست - دارای عّزت(در اصل کلمھ عزت بھ معناي 

نایابي و امتناع است، وقتي مي گویند فالن چیز عزیز الوجود است، معنایش این است کھ بھ آساني نمي  توان بدان دست 
یافت و عزیز قوم بھ معناي کسي است کھ شکست دادنش و غلبھ کردن بر او آسان نباشد، بر خالف سایر افراد قوم، کھ 

چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامي دارد . در نتیجھ ھر نیروئي کھ تک تک افراد دارند او داراي 
ھمھ آنھا است، ولي عکس قضیھ چنین نیست، یعني تک تک افراد نیروي او را ندارند، این معناي اصلي کلمھ است، 

لیکن بعدھا در مورد ھر چیز دشواري نیز استعمالش کردند، مثال گفتند : عزیز علي کذا یعني فالن حادثھ بر من گران 
است.ھمچنان کھ در قرآن آمده : "عزیز علیھ ما عنتم: بر او سخت است آنچھ شما را رنج می دھد" ولی در مورد ھر 
غلبھ  اي استعمال شده مثال گفتھ اند : چھ کسی عزیز است کسي کھ غلبھ کرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در 

قرآن ھم در این معنا استعمال شده، آنجا کھ فرموده : و عزني في الخطاب.

عِزيٍز 

عزِني ـ188

ـ191

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



در مقابل این کلمھ، کلمھ ذلت است کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان آسان است، حال چھ 
دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : و اخفض لھما جناح الذل 
و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین . و عزت یکي از لوازم ملک است، عزت مطلق ھم از لوازم ملک مطلق است، پس 
غیر خدا ھر کس سھمي از ملک و عزت داشتھ باشد خداي تعالي بھ او ارزاني داشتھ و مردم و امتي ھم کھ سھمي از 

عزت داشتھ باشند باز خدا بھ ایشان داده، پس عزت واقعی تنھا و تنھا از آن خدا است و اگر نزد غیر خدا دیده شود نیز 
منشأ آن از خدا است)

بر او سخت و دشوار استعِزيز علَيِهـ192

جماعات متفرق ( مفرد آن عزة است)ِعِزين ـ193

سختي - دشواريعسِر ـ194

سخت - دشوارعِسر ـ195

سختي - دشواريعسرٍة ـ196

سخت - دشوارعسرٰي ـ197

نیمھ تاریک مي شود (عسعسھ ھم بھ رو آوردن شب اطالق مي شود و ھم بھ رفتن آن . پس عسعسھ و عساس بھ معناي عسعس ـ198
تاریکي مختصر است، نظیر تاریکي اول مغرب و قبل از آفتاب)

عسق ـ199

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ حمعسق معنایش حلیم، مثیب ( ثواب 
دھنده)،عالم، سمیع، قادر، قوي، است . در روایت دیگري از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم 

خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم 
اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره 
دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر معتقدید 

کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

عسل (عسل مصفي، یعني عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاک و سایر چیزھایي کھ در عسل دنیا ھست و آن را عسٍل ـ200
فاسد و معیوب مي کند)

عسٰىـ201
امید است - شاید -باشد كھ (کلمھ عسي داللت بر امید دارد، ھم امید گوینده و ھم امید مخاطب کالم این کلمھ در مورد 

غیر از خداوند چون علم بھ آینده آنھا مطلق نیست معنی "شاید" می دھد ولی در مورد خداي تعالي چون علم خداي 
تعالي بي نھایت است دیگر جایي براي شک و شبھھ در مورد جملھ اي کھ با "عسي "آغاز مي کند نمي ماند ولذا در 

مورد جمالتي کھ و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است این عبارت معني حتم مي دھد)

عسيتم ـ202
از شما انتظار مي رفت (در عبارت "َفَلْو َصَدُقوْا ٱللََّھ َلَکاَن َخْیرًا لَُّھْم *َفَھْل َعَسْیُتْم ِإن َتَولَّْیُتْم َأن ُتْفِسُدوْا ِفي ٱْلَأْرِض 

َوُتَقطُِّعوْا َأْرَحاَمُکْم "مي خواھد بفرماید : در صورتي کھ از تصدیق کالم خداوند اعراض کنید توقع ھمھ این انحرافھا کھ 
فساد در زمین و قطع نمودن پیوند خویشاوندی باشد، از شما مي رود)

سخت و دشوار(کھ سختي و دشواریش ماندگار است)عِسري ـ203

 آخر روز (بعضي ھم گفتھ اند بھ معناي مدت زماني است کھ میان نماز مغرب و عشاء فاصلھ مي شود)ِعشاِء  ـ204

ِعشار ـ205

شتران حاملھ ایي کھ ده ماه از حملشان مي گذرد - کنایھ از اموال نفیس و گرانبھا (جمع عشراء است وعشراء بھ معناي 
ماده شتر حاملھ اي است کھ ده ماه از حملش گذشتھ باشد و ھمچنان عشرائش مي نامند تا وقتي کھ بچھ اش را بزاید و چھ 
بسا کھ بعد از زائیدن ھم آن را عشراء بخوانند، چون چنین شتري از نفیس ترین اموال عرب بھ شمار مي رود و معناي 
تعطیل شدن عشراء این است کھ در آن روز عرب چنین مال نفیسي را رھا مي کند و ھیچ چوپان و دشتباني کھ آن را 

حفظ کند بر آن نمي گمارد و گویا در این جملھ اشاره اي بطور کنایھ بھ این معنا باشد کھ ھمین اموال نفیسي کھ مردم در 
دنیا بر سر آن بھ جان ھم می افتند، آن روز بي صاحب مي ماند و کسي نیست کھ از آنھا استفاده کند، براي اینکھ مردم آن 

روز آنقدر بھ خود مشغولند کھ از ھیچ چیز دیگري یاد نمي کنند، ھمچنان کھ در جاي دیگر فرمود : لکل امري ء منھم 
یومئذ شان یغنیھ)
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ده گانھ - ده (10)عشرـ206

ده (10)عشرِة ـ207

بیستِعشرونَ ـ208

طرف آخر روز (گویا از عشوه گرفتھ شده کھ بھ معناي غبار و تاریکي عارض بر چشم است کھ باعث مي شود آدمي عِشي ـ209
نتواند اشیا را ببیند و بھ این مناسبت آن قسمت از زمان را ھم کھ بھ طرف تاریکي مي رود عشي نامیدند)

طرف آخر روز (گویا از عشوه گرفتھ شده کھ بھ معناي غبار و تاریکي عارض بر چشم است کھ باعث مي شود آدمي عِشيةً ـ210
نتواند اشیا را ببیند و بھ این مناسبت آن قسمت از زمان را ھم کھ بھ طرف تاریکي مي رود عشي نامیدند)

مصاحب - معاشر - ھمدمعِشريـ211

عشیره ي تو - خویشان تو (عشیره انسان، خویشاوندان اویند و اگر خویشاوندان آدمي را عشیره خوانده  اند، از این عِشريتک ـ212
جھت است کھ با آدمي معاشرت دارند و آدمي با آنان معاشرت مي کند)

عشیره ي شما - خویشان شما (عشیره انسان، خویشاوندان اویند و اگر خویشاوندان آدمي را عشیره خوانده  اند، از این عِشريتکُمـ213
جھت است کھ با آدمي معاشرت دارند و آدمي با آنان معاشرت مي کند)

عشیره ي ایشان - خویشان ایشان (عشیره انسان، خویشاوندان اویند و اگر خویشاوندان آدمي را عشیره خوانده  اند، از عِشريتهمـ214
این جھت است کھ با آدمي معاشرت دارند و آدمي با آنان معاشرت مي کند)

عصاي توعصاک ـ215

عصاِني ـ216
از من اطاعت نکرد(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تاثیر قرار گرفتن است، 

مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من 
متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 

دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)
عصایشعصاه ـ217

عصایمعصاي ـ218

عصبِة ـ219
گروھي نیرومند و منسجم (جماعتي است کھ در باره یکدیگر تعصب داشتھ باشند و از نظر عدد شامل جماعتي مي شود 

کھ از ده کمتر و از پانزده نفر بیشتر نباشد، بعضي ھم بین دو و چھل نفر را گفتھ اند و بھ ھر حال ھمانند کلمات، قوم، 
رھط و نفر، جمعي است کھ مفرد ندارد)

عصِر ـ220
قطعھ اي از زمان - عصر (در آیھ "َوٱْلَعْصِر " منظور عصر ظھور پیامبر اسالم صلي اهللا وعلیھ وآلھ است یا چنانکھ 
در بعضي از روایات آمده  منظور، عصر ظھور حضرت مھدي (علیھ السالم) است کھ در آن عصر حق بر باطل بھ 

طور کامل غلبھ کند)

عصِف ـ221
سبوس - غالف و پوستھ دانھ ھاي خوراکي نظیر گندم و جو و برنج - برگ زراعت - کاه(عصف ماکول بھ معناي برگ 
زراعتي  مثال گندم  است کھ دانھ ھایش را خورده باشند و نیز بھ معناي پوست زراعتي است مانند غالف نخود و لوبیا، 

کھ دانھ اش را خورده باشند یا منظور کاه جویده شده است)
بھ تندي - بھ سرعتعصفاً ـ222

عقد و ازدواجھاي دائمي (عصم جمع عصمت است کھ بھ معناي عقد و ازدواج دائمي است و بدین جھت آن را عصمت ِعصِم ـ223
نامیده اند کھ زن را حفظ و ناموسش را نگھداري مي کند)

عصواْ ـ224
نافرماني کردند - عصیان کردند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، 

مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من 
متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 
دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ. در اصل "َعَصْوْا " بوده کھ بھ 

دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید بھ " و" حرکت داده اند)
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عصواْ ـ225
نافرماني کردند - عصیان کردند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، 

مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من 
متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 

دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصوک ـ226
نافرمانیت کردند - عصیانت کردند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن 

است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل 
من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 

دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصوِني ـ227
نافرمانیم کردند - عصیانم کردند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، 

مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من 
متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 

دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصٰي ـ228
نافرماني کرد- عصیان کرد(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، مثال 

وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر 
نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت 

دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عِصياً ـ229
نافرمان - عصیانگر(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، مثال وقتي 

گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس 
عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات واجب 

صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

ِعصيانَ ـ230
نافرماني - عصیان (عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، مثال وقتي 

گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس 
عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات واجب 

صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عِصيب ـ231
سخت و دشوار (از ماده عصب بھ معناي شدت است و یوم عصیب آن روزي است کھ بھ وسیلھ ھجوم بال آنقدر شدید 

شده باشد کھ عقده ھایش بازشدني نیست و شدایدش آن چنان سر در یکدیگر کرده اند کھ مانند کالف سر در گم از یکدیگر 
جدا و متمایز نمي شوند)

عصيت ـ232
نافرماني کردم - عصیان کردم(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تأثیر قرار 

گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود:"کسرتھ فعصي"  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني 
از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در 

مخالفت با دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصيت ـ233
نافرماني کردي - عصیان کردی(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تأثیر قرار 

گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود:"کسرتھ فعصي"  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني 
از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در 

مخالفت با دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصيتم ـ234
نافرماني کردید - عصیان کردید(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تأثیر قرار 

گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود:"کسرتھ فعصي"  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني 
از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در 

مخالفت با دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصيته ـ235
نافرمانیش کردم - عصیانش کردم(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تأثیر قرار 
گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود:"کسرتھ فعصي"  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني 

از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در 
مخالفت با دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)
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عصينا ـ236
نافرماني کردیم - عصیان کردیم(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تأثیر قرار 

گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود:"کسرتھ فعصي"  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني 
از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در 

مخالفت با دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

عصاھایشان(عصي جمع عصاست)ِعِصيهم ـ237

بازو(کنایھ از یاور)عضداً ـ238

بازویتعضدک ـ239

گاز مي گیرند ( عض بھ معني گاز گرفتن با دندان با فشار است)عضواْ ـ240

ِعِضني ـ241

عضوعضو-بخش بخش (عضین جمع عضھ است و اصل عضھ عضوه بوده کھ واو آنرا انداختھ اند و بھ ھمین جھت 
جمع آن با نون آمده در عبارت "ٱلَِّذیَن َجَعُلوْا ٱْلُقْرَءاَن ِعِضیَن " منظور کساني ھستند کھ بھ جاي اینکھ قرآن را یکپارچھ 

قبول کنند و بھ کار برند قسمتي را کھ مطابق میلشان بوده پذیرفتھ و بقیھ را رھا کرده اند یا آیاتش را بدون در نظر 
گرفتن رابطھ ی آنھا با دیگر آیات تفسیر می کنند مثًال بدون در نظر گرفتن آیاتی کھ وقت نمازھای یومیھ را نیز بیان 
کرده فقط با استناد بھ آیھ " اقم الصلوة لذکری: نماز را برای یاد من بھ پا دارید" می گویند ھمین کھ بھ یاد خدا باشی 

کافیست و الزم نیست کھ حتمًا نماز بخوانی)

بخشش (کلمھ اعطاء بھ معناي انفاق و انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)عطَاًء ـ242

بخشش ما (کلمھ اعطاء بھ معناي انفاق و انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران عطَاؤنا ـ243
است)

پھلویش (در عبارت " َثاِنَي ِعْطِفِھ " شکستن پھلو کنایھ از روگرداندن است، گویي کسي کھ از چیزي روي مي گرداند، ِعطِْفِه ـ244
یک پھلوي خود را خم مي کند و مي شکند)

تعطیل شد - رھا و بی صاحب شد (در مورد واقعیت حتمی : شود)عطِّلَتـ245

استخوانھا(جمع عظم)ِعظَاِم ـ246

استخوانھایشِعظَامه ـ247

استخوانعظٍْم  ـ248

ِعظُوهنـ249
آن زنان را اندرز بدھید -آن زنان را موعظھ كنید -آن زنان را نصیحت كنید (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع 
کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل 

شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم کند)

ِعظْهمـ250
آنان را اندرز بده - آنان را موعظھ كن - آنان را نصیحت كن (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از 
کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي 

پذیرفتن آن تذکر نرم کند)

عِظيم ـ251
ھمیشھ و بی اندازه بزرگ (این کلمھ از عظم بھ معني استخوان گرفتھ شده چون معیار در بزرگي جثھ ھر کسي درشتي 

استخوانھاي او است آنگاه ھر چیز بزرگ و درشتي را ھم بھ عنوان استعاره عظیم خواندند و بعد از کثرت استعمال 
"بزرگ" معناي اصلي کلمھ شده است)
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عفَا ـ252

عفو کرد -گذشت(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 
طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز 

پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می 
پوشاند و آبرویش را نمی برد)- بیامرزد(در عبارت"َعَفا ٱللَُّھ َعنَک:اهللا از تو بگذرد(تو را بیامرزد) " دعایی است بھ 
جان پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم و نمی توان از آن نتیجھ گرفت کھ پیامبر خطایی کرده مثًال وقتی بھ کسی می 

گویید سالمت باشی منظورتان این نیست کھ او مریض است، از نظر دیگر عبادت پیامبر نیز در برابر بزرگی و 
عظمت پروردگار ناچیز است و او از سر عفو و گذشت وفضل خویش این عبادت را از او قبول می کند)

شرور و خبیث -عفریتِعفْريت ـ253

عفْو ـ254

کوتاه آمدن- حد وسط و اعتدال - افزون برنیاز و قابل صرفنظر کردن-آمرزش و محو کردن اثر- واسطھ شدن در  
انفاق (کلمھ عفو  بھ معناي آن است کھ بھ سوي چیزي خم شوي، تا آن را بگیري، این معناي اصلي کلمھ  است ولی در 
معاني آمرزش و محو کردن اثر،  واسطھ شدن در  انفاق و رعایت حد وسط و اعتدال بنا بھ مقتضای جملھ بھ کار می 
رود . درمورد آیھ "ُخِذ ٱْلَعْفَو... " پیامبر اکرم از پروردگارش بھ واسطھ جبرئیل معنی "عفو" را سؤال کرد، پاسخ آمد 

کھ : "با کسی کھ با تو قطع رابطھ کرده، رابطھ برقرار کنی، کسی کھ تو را محروم ساختھ، تو بھ او عطا کنی و 
محرومش نسازی و ھرکس را کھ بھ تو ظلم کرده ببخشی". در روایتی از امام صادق علیھ السالم نیز آمده است کھ 
"عفو" در این آیھ بھ معنی "وسط"است پس معنی "خذ العفو" می شود "اعتدال و میانھ روی پیشھ کن". در عبارت 

"َوَیْسَأُلوَنَک َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل ٱْلَعْفَو " بھ معنی "آنچھ افزون بر نیاز بوده و بتوان از آن صرفنظر کرد" استفاده شده است)

عفُو ـ255
بسیار آمرزنده اي کھ اثر گناه و اشتباه را نیز از بین مي برد(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی 
پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ 

روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره 
بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

فزوني یافتند - زیاد شدند (در عبارت "ُثمَّ َبدَّْلَنا َمَکاَن ٱلسَّیَِّئِة ٱْلَحَسَنَة َحتَّيٰ َعَفْوْا : سپس خوبی را جایگزین بدی کردیم تا عفَواْ ـ256
فزونی یافتند")

عفَونا ـ257
عفو کردیم - درگذشتیم - گذشت کردیم(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو 

می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه 
را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را 

از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

عِفي ـ258
مورد عفو قرار گرفت(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با 
او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او 
نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران 

می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ِعقَاِب ـ259
کیفر - مؤاخذه (مؤاخذه انسان  بھ نحوي ناخوشاید، در مقابل کاري ناخوشایند کھ عقاب شونده مرتکب شده و اگر این 
مؤاخذه را عقاب نامیده اند، بدین مناسبت است کھ در تعقیب و دنبال عمل ناخوشایند قرار دارد. "َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱللََّھ َشِدیُد 
ٱْلِعَقاِب: و بدانید کھ اهللا، شدید کیفر و مؤاخذه است(عواقب بِد سرپیچی از فرامین الھی شدید است مثل عمل نکردن بھ 

توصیھ فرد خیرخواه و راستگویی کھ می گوید از این سمت نرو چون بھ پرتگاه منتھی می شود)")
سرانجام - عاقبتعقْباً ـ260

سرانجامش - عاقبتشعقْباها ـ261

عقَبةَ ـ262
راه سنگالخي و دشوار است کھ بھ طرف قلھ کوه منتھي مي شود (اقتحام عقبھ در عبارت "َفَلا ٱْقَتَحَم ٱْلَعَقَبَة "اشاره است 
بھ انفاقھایي کھ براي انفاقگر بسیار دشوار باشد کھ در آیات بعد آنھا را بھ ترتیب اینگونھ بیان می کند: آزاد کردن بنده، 

غذا دادن در روزگار قحطی، یتیم داری خویشاوندان، کمک بھ مسکینان خاک نشین، سفارش یکدیگر بھ صبر و 
مھربانی)

ذریھ و فرزندانش ( در عبارت "َجَعَلَھا َکِلَمًة َباِقَیًة ِفي َعِقِبِھ َلَعلَُّھْم َیْرِجُعوَن ")عِقِبِه ـ263
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عقْبىـ264

سرانجام - عاقبت (در روایات  آمده کھ پروردگار متعال براي ھر انساني در بھشت، منزلي تدارک دیده است پس 
عبارت "لھم عقبی الدار: فقط برای آنھا عاقبِت آن خانھ است" کھ بھ دلیل تقدم "لھم" کلمھ فقط نیز بھ ترجمھ آن اضافھ 

شده است بھ این معنی است کھ منظره نھایی این خانھ بھشتی این گونھ است کھ نیکان صابر را در آن در سعادتی ابدی، 
ساکن می بینی. در عبارت "َفِنْعَم ُعْقَبى ٱلدَّاِر: پس چھ خوب است عاقبت این خانھ" با نھایت عزت و احترام فرشتگان 

می گویند کھ این خانھ بھشتی چھ عاقبت خوبی پیدا نمود کھ بھ وجود نیکانی چون شما مزین شد مثل وقتی کھ بھ کسی 
کھ لباس زیبایی پوشیده برای احترام بیشتر بگوییم: "چھ قدر این لباس را زیبا کرده ای" )

دو پاشنھ اش (منظورازعبارات "َینَقِلُب َعَليٰ َعِقَبْیِھ "و"َنَکَص َعَليٰ َعِقَبْیِھ "بھ عقب برگشتن و عقبگرد کردن است. در عِقبيِه ـ265
اصل "َعِقَبْین" بوده کھ چون مضاف شده نون تثنیھ در آن حذف گردیده است)

عقَِد ـ266

گره ھا - جمع عقده (در عبارت "ٱلنَّفَّاَثاِت ِفي ٱْلُعَقِد " منظور از دمنده ھا در گره ھا داستاني است کھ در الدر المنثور کھ 
از تفاسیر اھل سنت است ھم آمده بھ این ترتیب کھ  مردي یھودي رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) را جادو کرد 

و در نتیجھ آن حضرت بیمار شد، جبرئیل بر او نازل گشتھ دو سوره معوذتین را آورد و گفت : مردي یھودي تو را 
سحر کرده و سحر مذکور در فالن چاه است، رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) علي (علیھ السالم) را فرستاد آن 

سحر را آوردند، دستور داد گره ھاي آن را باز نموده، براي ھر گره یک آیھ بخواند، علي (علیھ السالم) ھر گرھي را باز 
مي کرد یک آیھ را مي خواند، بھ محضي کھ گره ھا باز و این دو سوره تمام شد، رسول خدا (صلي اهللا علیھ  وآلھ  وسّلم) شفا 

یافت، مثل شخصی کھ پاي بندي از پایش باز شده باشد)

گره (این کلمھ از ماده ( ع - ق - د) بھ معناي بستن است و در این آیھ، پیوند زناشویي بھ گرھي تشبیھ شده کھ عقْدةُ ـ267
دوریسمان را بھ ھم متصل مي کند، بھ طوري کھ آن دو را بھ یک ریسمان بلندترتبدیل می کند)

عقَدت ـ268
گره زد (عبارت "الذین عقدت ایمانکم: کسانی کھ دستھای راست شما گره زده"کنایھ ای است برای زن و شوھر. چون 
در عرب رسم این بود وقتي با یکدیگر معاملھ و یا معاھده اي مي کردند، در آخر براي این کھ اعالم کنند معاملھ تمام شد 

بھ یکدیگر دست مي دادند، پس مثل اینکھ آن دستي کھ دارد مصافحھ مي کند این معاملھ و یا معاھده را بریده و قطعي 
کرده و یا گره زده و جوش داده، در نتیجھ مراد از جملھ : الذین عقدت ایمانکم این است :  کساني کھ شما بھ وسیلھ عقد 

و ازدواج بین خود و ایشان خویشاوندی سببی ایجاد کرده اید)

عقَّدتم ـ269

گره زدید (عقد َأیمان گره زدن دستان راست درحقیقت کنایھ از عھد و پیمان بستن مي باشد چون در عرب رسم این بود 
وقتي با یکدیگر معاملھ و یا معاھده اي مي کردند، در آخر براي این کھ اعالم کنند معاملھ تمام شد بھ یکدیگر دست 

مي دادند، پس مثل اینکھ آن دستي کھ دارد مصافحھ مي کند این معاملھ و یا معاھده را بریده و قطعي کرده و یا گره زده 
و جوش داده ودرعبارت "َوَلـِکن ُیَؤاِخُذُکم ِبَما َعقَّدتُُّم ٱْلَأْیَماَن"منظور مؤاخذه درمورد سوگندھایي است کھ بھ واسطھ آن 

عھد وپیماني را محکم کرده اید. حرکت میم در آخر این کلمھ برای تقارنش با حرف تشدید یا ساکن دار کلمھ بعد می 
باشد)

دست وپا را قطع کرد - نحر نمود (عقر نخلھ بھ معناي بریدن آن از بیخ است،  و عقر ناقھ بھ معناي نحر آن است و بھ عقَرـ270
معناي بریدن دست و پاي آن نیز آمده)

 دست وپا را قطع کردند - نحر نمودند (عقر نخلھ بھ معناي بریدن آن از بیخ است،  و عقر ناقھ بھ معناي نحر(فرو بردن عقَرواْـ271
نیزه در گودی زیر گلو) آن است و بھ معناي بریدن دست و پاي آن نیز آمده)

 دست وپایش را قطع کردند - نحرش نمودند (عقر نخلھ بھ معناي بریدن آن از بیخ است،  و عقر ناقھ بھ معناي نحر آن عقَروهاـ272
است و بھ معناي بریدن دست و پاي آن نیز آمده)

عقَلُوه ـ273
آن را فھمیدند (کلمھ عقل در لغت بھ معناي بستن و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و 

اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و باطل مي 
شود، را نیزعقل نامیده اند)

گره ھاعقُوِد ـ274

عِقيم ـ275
نازا (در عبارت "َیْأِتَیُھْم َعَذاُب َیْوٍم َعِقیٍم " معناي عقیم بودن روز این است کھ طوري باشد کھ دیگر فردایي از آن متولد 
نشود و آن، روز ھالکت و آخر عمرشان و یا روز قیامت است،البتھ در این آیھ با توجھ بھ آیات بعد منظور ھمان روز 

قیامت است)
برتري جستعلَا ـ276

بسیار داناعلَّام ـ277
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نشانھ ھا - جمع عالماتعالَماٍت ـ278

آشکارعلَاِنيةً ـ279

خون بستھ شده - چیزی کھ معّلق و آویزان شده ( اولین حالتي کھ مني در رحم بھ خود مي گیرد)علٍَق ـ280

قطعھ اي خون خشکیده و بستھ شده - چیزی کھ معّلق و آویزان شدهعلَقٍَة ـ281

تعلیم داد - یاد داد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده علَّم ـ282
نمي شود)

علم - دانش - تشخیص و تمیز دادن (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم ِعلْم ـ283
احتمال خالف آن داده نمي شود)

دانست(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عِلم ـ284

دانایان(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)علَماُءـ285

دانست (در اصل "َعِلَمْت "بوده کھ در عباراتي نظیر"َعِلَمِت ٱْلِجنَّ"چون بھ ساکن رسیده حرکت گرفتھ است.علم بھ عِلمت ـ286
معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

دانست (در اصل "َعِلَمْت "بوده کھ در عباراتي نظیر"َعِلَمِت ٱْلِجنَّ"چون بھ ساکن رسیده حرکت گرفتھ است. علم بھ عِلمِت ـ287
معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

یاد داده شدي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده علِّمت ـ288
نمي شود)

دانستي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عِلمت ـ289

بھ توتعلیم دادم - بھ تویاد دادم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمتک ـ290
خالف آن داده نمي شود)

دانستید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عِلمتمـ291

یاد داده شدید - تعلیم داده شدید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علِّمتم ـ292
خالف آن داده نمي شود)

تعلیم دادید - یاد دادید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده علَّمتم ـ293
نمي شود)

دانستید کھ آن زنان (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده عِلمتموهنـ294
نمي شود)

بھ ما تعلیم دادي - بھ ما یاد دادي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمتنا ـ295
خالف آن داده نمي شود)

بھ من تعلیم دادي - بھ من یاد دادي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمتِني ـ296
خالف آن داده نمي شود)

آن را دانستي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده عِلمته ـ297
نمي شود)

بھ توتعلیم داد - بھ تویاد داد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف علَّمک ـ298
آن داده نمي شود)

بھ شما تعلیم داد - بھ شما یاد داد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمکُمـ299
خالف آن داده نمي شود)

دانستیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عِلمنا ـ300
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یاد داده شدیم - تعلیم داده شدیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علِّمنا ـ301
خالف آن داده نمي شود)

بھ او تعلیم دادیم - بھ او یاد دادیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمناه ـ302
خالف آن داده نمي شود)

بھ من تعلیم داد - بھ من یاد داد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال علَّمِني ـ303
خالف آن داده نمي شود)

دانستند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)عِلمواْ ـ304

آن را دانست (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده عِلمهـ305
نمي شود)

علمش - دانشش (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده ِعلِْمِهـ306
نمي شود)

بھ او تعلیم داد - بھ او یاد داد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف علَّمه ـ307
آن داده نمي شود)

علم آن - دانش آن (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن ِعلْمها  ـ308
داده نمي شود)

علم ایشان - دانش ایشان (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال ِعلْمهم ـ309
خالف آن داده نمي شود)

علم من - دانش من (کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن ِعلِْميـ310
داده نمي شود)

علُواًـ311
بلندي - ارتفاع - برتري (در عبارت "ِتْلَک ٱلدَّاُر ٱْلَئاِخَرُة َنْجَعُلَھا ِللَِّذیَن َلا ُیِریُدوَن ُعُلّوًا ِفي ٱْلَأْرِض:آن سرای آخرت است 

کھ قرارش دادیم برای کسانی کھ کوچکترین برتری را در زمین نمی خواھند(گرچھ در خوبیھا از دیگران سبقت می 
گیرند ولی این سبقت گرفتنشان برای جلب رضایت الھی است نھ ریاست و سروری بر مردم)" نکره آمدنش بھ معنی 

یک برتری ناچیز یا کوچکترین برتری است)
برتري یافتند - تسلط یافتندعلَواْ ـ312

علَٰى ـ313

بر - بھ زیان - بر علیھ - در برابر- بر مبنای- بر عھده ی- مسلط بر(مانند عبارت "َمن َیْکِسْب ِإْثمًا َفِإنََّما َیْکِسُبُھ َعَليٰ 
َنْفِسِھ " یعني : ھر كس مرتكب گناھي شود، فقط بھ زیان خود مرتكب میشود. در عبارت "ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلىٰ َربِِّھْم "  معنی 
"در برابر" می دھد. در عبارت"ُثمَّ َءاَتْیَنا ُموَسى ٱْلِکَتاَب َتَمامًا َعَلى ٱلَِّذي َأْحَسَن" معنی " بر مبنای" می دھد پس معنی 

جملھ می شود: سپس ما بھ موسی کتاب را بھ شکلی تمام و کامل دادیم بر مبنای کسی کھ درست و نیکو عمل 
نمود(احکام الھی و سفارشات او کھ در آیات قبل بھ آن اشاره شد در دین ھمھ پیامبران موجود بود ولی در عمل بھ آن 

احکام بین پیروان ادیان اختالف افتاده بود کھ در تورات دستورالعمل صحیح اجرای آن احکام بھ شکلی کامل بیان شد ). 
در عبارت "َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي ٱْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى ٱللَِّھ ِرْزُقَھا : و ھیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکھ رزقش فقط بر 

عھده ی اهللا است" معنی بر "عھده ی" می دھد. در عبارت "َقاَل ٱْجَعْلِني َعَلىٰ َخَزاِئِن ٱْلَأْرِض " معنی "مسلط بر" می 
دھد بھ عبارت دیگر حضرت یوسف از پادشاه می خواھد کھ او را رئیس ھمھ خزائن و انبارھای آن سرزمین کند)

بلندتر ھا- برترھا (جمع ُعلیا)علَٰى ـ314

بر - بھ زیان - بر علیھ - بر خالِف - در برابر- بر مبنای- بر عھده ی- مسلط بر(در واقع ھمان "َعَليٰ "است کھ چون بھ 
ھمزه وصل رسیده صداي کشیده آن کوتاه گردیده است. مانند عبارت "َمن َیْکِسْب ِإْثمًا َفِإنََّما َیْکِسُبُھ َعَليٰ َنْفِسِھ " یعني : 

ھر كس مرتكب گناھي شود، فقط بھ زیان خود مرتكب میشود. در عبارت "ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلىٰ َربِِّھْم "  معنی "در برابر" می 
دھد. در عبارت"ُثمَّ َءاَتْیَنا ُموَسى ٱْلِکَتاَب َتَمامًا َعَلى ٱلَِّذي َأْحَسَن" معنی " بر مبنای" می دھد پس معنی جملھ می شود: 

سپس ما بھ موسی کتاب را بھ شکلی تمام و کامل دادیم بر مبنای کسی کھ درست و نیکو عمل نمود(احکام الھی و 
سفارشات او کھ در آیات قبل بھ آن اشاره شد در دین ھمھ پیامبران موجود بود ولی در عمل بھ آن احکام بین پیروان 

ادیان اختالف افتاده بود کھ در تورات دستورالعمل صحیح اجرای آن احکام بھ شکلی کامل بیان شد ). در عبارت "َوَما 
ِمن َدابٍَّة ِفي ٱْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى ٱللَِّھ ِرْزُقَھا : و ھیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکھ رزقش فقط بر عھده ی اهللا است" 

معنی بر "عھده ی" می دھد.
علَی  ـ315
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در عبارت "ٱْلَحْمُد ِللَِّھ ٱلَِّذي َوَھَب ِلي َعَلى ٱْلِکَبِر ِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق: ھمھ ستایشھا براي اهللا است(از ھر خوبي تعریف 
کنند، در واقع پروردگار را ستوده اند چون خوبیھاي ھمگان از اوست) کھ برخالِف این پیری و کھنسالی، اسماعیل و 
اسحاق را بھ من بخشید(با این سّن و سال غیر معمول بود کھ من صاحب فرزند شوم ولی بھ لطف پروردگار این غیر 
ممکن، ممکن شد) " معنی "بر خالِف" می دھد. عبارت "َعَلىٰ َسَفٍر: بر سفر " بھ کسی اشاره دارد کھ در ھمان روز 

ماه رمضان در حال سفر است و بر مرکب مسافرت خود قرار دارد وگرنھ اگر در جایی فعًال اقامت گزیده و قرار 
گرفتھ و بعد از مدتی بھ سفرش ادامھ می دھد دیگر بھ او "َعَلىٰ َسَفٍر " نمی گویند و این نکتھ ظریف را پروردگار بھ 

زیبایی فقط با گنجاندن یک حرف اضافھ(َعَلىٰ ) بھ کالم افزوده است)
بر منعلَي ـ316

ھمیشھ و بسیار برتر و واالتر (صفت مشبھھ و صیغھ مبالغھ از علو، وزن فعیل ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ عِلي ـ317
مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و ھم بسیاری آن را)

علَٰى سواٍءـ318
بھ تساوی(عبارت"َفـٱنِبْذ ِإَلْیِھْم َعَلىٰ َسَواٍء : پس بھ سویشان بھ تساوی بینداز" کنایھ از این است کھ عھدنامھ ای را کھ با 
آنھا بستی با بی اعتنایی جلویشان بینداز البتھ با رعایت اینکھ تنھا در ھر موردی عھد شکنی کردند، تو نیز عھد شکنی 

کنی و در تالفی کردن زیاده روی نکنی)
واالتر و برترعلْيا ـ319

بر توعلَيک ـ320

برشماعلَيکُم ـ321

برشما (در اصل "َعَلْیُکْم  "بوده کھ در عباراتي نظیر"َعَلْیُکُم ٱْدُخُلوْا "چون بھ ساکن یا تشدید رسیده حرکت گرفتھ است)علَيکُم ـ322

برشما دو گروه (در عبارت "ُیْرَسُل َعَلْیُکَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر " و منظور از دو گروه انسانھا وجنیان مي باشد)علَيکُما ـ323

عِليِم ـ324
ھمیشھ و بی اندازه دانا (وزن فعیل ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را 

می رساند و ھم بسیاری آن را. کلمھ علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال 
خالف آن داده نمي شود)

برماعلَينا ـ325

جاھایي یا چیزھایي کھ داراي علو(برتري) روي علو دیگر و یا بھ عبارتي علو دو چندانندِعلِّيونَ ـ326

براو - برعھده او(مثل عبارت"َوْعدًا َعَلْیِھ َحّقًا")علَيِهـ327

برآنعلَيها ـ328

علَيِهم ـ329

برآنھا - مسلط برآنان(در عبارت "َغیِر ٱْلَمغُضوِب َعَلیِھْم " یعنی: نھ راه آنان کھ کسی را کھ مورد غضب(الھی) واقع 
شده بر آنان  حاکم و فرمانرواست(دانستھ و عمدًا از شیطان یا طاغوت پیروی می کنند) در اغلب ترجمھ ھا این عبارت 
"نھ راه آنان کھ بر آنھا خشم گرفتھ شده" ترجمھ می شود، کھ صحیح نیست چون در این ترجمھ ھا، از مغضوب کھ یک 

اسم (کسی کھ مورد خشم واقع شده) است بھ عنوان فعل، استفاده شده است. از طرفی ترکیب "ٱْلَمغُضوِب َعَلیِھْم" یک 
ترکیب مضاف و مضاٌف الیھ نیست چون مضاف "ٱلـ" نمی گیرد)- بر ضّد آنھا(در عباراتی نظیر "َتَظاَھُروَن َعَلْیِھم 

ِبـٱْلِإْثِم َوٱْلُعْدَواِن:و در گناه و مردم آزاری بر ضد آنان یکدیگر را یاری و کمک می دھید ")- برفراز آنان(مثل 
عبارت"َعَلْیِھْم َداِئَرُة ٱلسَّْوِء: پیشامد بد بر فراز خودشان است" )

برشما (در اصل "َعَلْیِھْم  "بوده کھ در عباراتي نظیر"َعَلْیِھُم ٱْلَأْرُض  "چون بھ ساکن یا تشدید رسیده حرکت گرفتھ است)علَيِهم ـ330

برآن دوعلَيِهما ـ331

برآن زنانعلَيِهن ـ332

جاھایي یا چیزھایي کھ داراي علو(برتري) روي علو دیگر و یا بھ عبارتي علو دو چندانندِعلِّيني ـ333
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ازچھ - درباره ي چھعم ـ334

از آنچھعما ـ335

عّمھ ھایتعماِتک ـ336

عّمھ ھایتانعماِتکُم ـ337

پایھ اي کھ ساختمان بدان تکیھ دارد - ستون - ساختمان بلندِعماِد ـ338

آباد کردن چیزي  تا اثر مطلوب را دارا شودِعمارةَ ـ339

ستونھا (جمع عمود)عمٍد ـ340

عمر- سالھاي زندگي - بقاء (عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح)عمرـ341

نام پدر حضرت مریم علیھماالسالم کھ طبق روایات پیامبر نیز بوده است(البتھ عمران نام پدر حضرت موسي علي نبینا ِعمرانَ ـ342
وعلیھ السالم ھم بوده است ولي در قرآن بھ این موضوع اشاره اي نشده است)

زیارت خانھ خدا (عمرة ھم بھ معناي عمارت مي آید و ھم بھ معناي زیارت خانھ خدا، حال اگر این کلمھ با کلمھ خانھ عمرةَ ـ343
خدا استعمال شود، دیگر معناي اول کھ مسالھ عمارت باشد بھ ذھن نمي رسد)

بقاي تو (کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن عمرک ـ344
بوسیلھ ي روح. عبارت "َلَعْمُرَک " یعني سوگند بھ بقاي تو یا بھ جان تو قسم)

آن را آباد کردند (کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي عمروهاـ345
بدن بوسیلھ ي روح. عبارت "َلَعْمُرَک " یعني سوگند بھ بقاي تو یا بھ جان تو قسم)

عمرش (کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن عمِرِه ـ346
بوسیلھ ي روح. عبارت "َلَعْمُرَک " یعني سوگند بھ بقاي تو یا بھ جان تو قسم)

عموي توعمک ـ347

عمل - کار(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای 
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد. در عبارت "ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح: بھ یقین او 

عملی ناصالح است" طبق آیھ شریفھ 223 از سوره مبارکھ بقره، والدین در ثواب اعمال صالح فرزندان، شریکند. البتھ 
اگر در تربیت آنھا کوتاھی کرده باشند نیز در گناه آنھا سھیم می شوند پس ھر فرزندی بھ نوعی برای پدر و مادرش 

"عمل" محسوب می شود. پس اینکھ پسر حضرت نوح را "عمل عیر صالح" نامید از این جھت است کھ بھ نوح علی 
نبینا و علیھ السالم بفھماند اگر بھ دعای او، این پسر کھ بھ گناه عادت کرده و از آن دست بردار نیست، زنده بماند، از 

این پس در گناه او شریک می شود.
ھمچنین ممکن است استفاده از این کلمھ برای پسر حضرت نوح رساندن مبالغھ او در گناه باشد مثًال می گویند حضرت 
علی، عدالت است و با این سخن می خواھند بگویند تمام کارھای او بر اساس عدالت است گویی او عدالت مجسم است 
در مورد پسر حضرت نوح نیز این مطلب را می رساند کھ کاری جز گناه نداشت برای ھمین او را "عمل غیر صالح" 

نامید البتھ مانعی برای درست بودن ھر دو معنی بھ صورت ھمزمان ھم نیست. در برخی تفاسیر با استناد بھ عبارت 
"ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَک ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح"، بدون ھیچ دلیل منطقی نسبت بی عفتی بھ ھمسر نوح داده شده است از آنجایی 

کھ بی عفتی ھمسر آزار و ننگ بزرگی برای شوھر او نیز ھست پروردگار متعال ھیچ پیامبری را بھ آن مبتال ننموده 
است عالوه بر روایات دلیل قرآنی اثبات این مدعا این است کھ در قرآن کریم آمده است کھ "بعد از پیامبر با ھیچ یک از 

زنان او ازدواج نکنید چون این موضوع او را آزار می دھد"

عملـ348
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وقتی پروردگار تعالی از ازدواج حالل با ھمسر پیامبر بھ این جھت کھ روح او را بعد از وفاتش آزار می دھد ممانعت 
می کند قطعًا مانع بی عفتی ھمسران پیامبر در زمان حیات اوست حتی از جانب ھمسرانی گناھکار و عذاب شده مانند 

ھمسر حضرت لوط و ھمسر حضرت نوح. متأسفانھ گاھی مشاھده می شود کھ برخی واعظان و مداحان افراطی، چنین 
نسبتھای ناروایی بھ عایشھ ھمسر پیامبر نیز می دھند کھ حرام بودن این سخنان طبق آیات قرآن کریم قطعی است گرچھ 

گناھان عایشھ از قبیل مشارکتش در جنگ جمل، سجده شکرش بعد از شھادت حضرت علی و فرمان تیرباران نمودن 
جنازه نوه پیامبر اکرم، امام حسن مجتبی علیھم السالم و ... از لحاظ تاریخی قابل انکار نیست)

انجام داد (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود عِملَ ـ349
تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام داد (مؤنث) (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل عِملَت ـ350
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام دادید (مؤنث، فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل عِملْتم ـ351
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

آن را انجام داده(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای عِملَته ـ352
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عمل تو- کارتو (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای عملُک ـ353
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عمل شما- کارشما (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل عملُکُم ـ354
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام دادند-عمل کردند (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل عِملُواْ ـ355
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عملش- کارش (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای عمِلِه ـ356
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عملشان- کارشان (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل عملَهم ـ357
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

عمل من- کارمن (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای عمِلي ـ358
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

کورشدندعمواْ ـ359

کوران - کوردالنعمونَـ360

کوري - پوشیده ونامفھوم (در عبارت "َوُھَو َعَلْیِھْم َعًمي ")عميـ361

کوريعمٰي ـ362

کوران ( جمع أعمي)عمِي ـ363

کور شدعِمي ـ364

کورکورانھعمياناً ـ365

عِميت ـ366
کور شد - راه نیافت (عمیت ماضي از عمي است کھ بھ معناي کوري است، ولي  در "َفَعِمَیْت َعَلْیِھُم ٱْلَأنَباُء َیْوَمِئٍذ " 

معناي کوري مقصود نیست، بلکھ استعاره از این است کھ انسان در موقعیتي قرار گرفتھ کھ بھ خبري راه نمي یابد و 
مقتضاي ظاھر این بود کھ عمي و بي خبري را بھ خود آنان نسبت دھد، ولي مي بینیم کھ بھ عکس تعبیر کرده و فرموده 

: فعمیت علیھم االنباء - خبرھا بر آنان کور شد و این بھ خاطر آن است کھ بفھماند کفار در آن روز از ھمھ طرف 
ماخوذ مي شوند و راه نجات از ھمھ طرف بھ رویشان بستھ مي شود و دستشان از تمامي اسباب بریده و کوتاه مي گردد)
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مخفي شده است - پنھان شده است(کلمھ عمیت ماضي مجھول از باب تفعیل، یعني تعمیھ است و تعمیھ بھ معناي پنھان عميت ـ367
کردن است)

عمیق - ژرفعِميٍق ـ368

ھمیشھ و بسیار کوردل و بی بصیرت(عمین صفت مشبھھ است ازماده "عمي". فرق عمي با اعمي این است عمي تنھا عِمني ـ369
کسي را مي گویند کھ بصیرت نداشتھ باشد و اعمي بھ کسي اطالق مي شود کھ چشم  نداشتھ باشد)

ازعنـ370

از (در اصل "َعْن "بوده کھ در عباراتي نظیر"َعِن ٱلَِّذي   "چون بھ ساکن یا تشدید رسیده حرکت گرفتھ است)عِنـ371

از ماعنا ـ372

انگور ( ولي بھ درخت آن نیز عنب گفتھ مي شود)ِعنٍب ـ373

عنِت ـ374
متواضع شد(فعل ماضي مؤنث از ماده عنوة است و عنوة بھ معناي ذلت در قبال قھر قاھر است و حالتي است کھ در 

قیامت ھر موجودي در برابر پروردگار متعال و در قبال ظھور سلطنت الھي او بھ خود مي گیرد و اگر عنوة و ذلت را 
بھ صورتھا در عبارت "َعَنِت ٱْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ ٱْلَقیُّوِم " نسبت داده، از این جھت بوده کھ صورت اولین عضوي است کھ 
آثار ذلت در آن نمودار مي شود و الزمھ این عنوة این است کھ نتواند مانع حکم خدا و نفوذ آن در خلق گردد و میان 

اراده خدا و ایشان حائل شود، پس ھر اراده اي کھ در باره ایشان بکند اجرا خواھد شد)

جھد -شدت - ھالکت (در عبارت"َذ ِٰلَک ِلَمْن َخِشَي ٱْلَعَنَت ِمْنُکْم "،منظور زنا است،  چون در زنا معناي جھد، شدت و عنت ـ375
ھالکت مستتر است)

نابود شدید - خسارت دیدید - بھ ستوه آمدید - بھ شدت گرفتار شدیدعِنتم ـ376

نزد - پیش - کنار - در(در عباراتی نذیر: "عند المسجدالحرام"، "عند مشعر الحرام"، "عند کل مسجد" معنی "در" می ِعندـ377
دھد)

نزد- پیش ( وقتی قبل از آن یکی از حروف جّر مثل "ِمن" آمده باشد این اعراب را می گیرد)ِعنِدـ378

نزد توِعنِدک ـ379

نزد شماِعندکُم ـ380

نزد ماِعنِدنا ـ381

نزد اوِعنِدِه ـ382

نزد آنِعندها ـ383

نزد آنھاِعندهمـ384

نزد منِعنِدي ـ385

گردنت (در عبارت "َوَلا َتْجَعْل َیَدَک َمْغُلوَلًة ِإَليٰ ُعُنِقَک " دست بھ گردن بستن کنایھ است از خرج نکردن و خسیس بودن عنِقک ـ386
و خودداري از بخشش نمودن است)

گردنشعنِقِه ـ387

از توعنک ـ388

از توعنک ـ389

عنکبوتعنکَبوتـ390
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از شما (در اصل "َعنُکْم " بوده کھ در اثر رسیدن بھ ساکن وتشدید میم آن حرکت گرفتھ است)عنکُم ـ391

ازشماعنکُم ـ392

از اوعنه ـ393

از آنعنها ـ394

از آنھاعنهم ـ395

از آنھا (در اصل "َعْنُھْم " بوده کھ در اثر رسیدن بھ ساکن وتشدید میم آن حرکت گرفتھ است)عنهم ـ396

از آن دو نفرعنهماـ397

از منعني ـ398

ستیزه جو - معاند حّقي کھ از روي عناد حق را مسخره مي کند- کسی کھ ھمواره و بسیار با حق و حقیقت دشمنی دارد عِنيٍد ـ399
و آن را مسخره می کند(امام باقر علیھ  السالم فرموده اند: "عنید بھ معناي روي  گردان از حق است")

نھ پیر از کار افتاده نھ جوان نارسیده (در زنان و چارپایان، عبارتست از زن و یا حیوان ماده اي کھ در سنین متوسط از عوانٌ ـ400
عمر باشد، یعني سنین میانھ باکرگي و پیري)

کجي - تمایل - تحریف - انحراف (عبارت "َیْبُغوَنَھا ِعَوجًا " یعني : آن را  كج و تحریف شده می خواھند(می خواھند کھ ِعوجـ401
راه حق و حقیقت از ھوای نفسشان پیروی کند) )

عوراتـ402
عورتھا - عیبھا - آنچھ باید پوشیده و مخفي گردد (جمع عورت و عورت بھ معناي عیب است و اگر آن را عورت 

نامیده اند، چون ھر کس عار دارد از اینکھ آن را ھویدا کند و شاید مراد از آن در آیھ شریفھ ھر چیزي باشد کھ سزاوار 
است پوشانده شود و در عبارت "َأِو ٱلطِّْفِل ٱلَِّذیَن َلْم َیْظَھُروْا َعَليٰ َعْوَراِت ٱلنَِّساِء " منظوراطفالي ھستند کھ بر عورتھاي 

زنان غلبھ نیافتھ اند یعني آنچھ از امور زنان کھ مردان از تصریح بھ آن شرم دارند این اطفال زشتي آن را درک 
نمي کنند و این کنایھ از نرسیدن بھ حد بلوغ است)

بي حفاظ (در عبارت "ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة ")عورٍةـ403

عوِقب ـ404
عقاب شد - عقوبت شد(کلمھ عقاب بھ معناي مؤاخذه انسان است بھ نحوي ناخوشاید، در مقابل کاري ناخوشایند کھ عقاب 

شونده مرتکب شده و اگر این مؤاخذه را عقاب نامیده اند، بدین مناسبت است کھ درعقب و دنبالھ ي عمل ناخوشایندي 
قرار دارد)

عوِقبتم ـ405
عقاب شدید - عقوبت شدید (کلمھ عقاب بھ معناي مؤاخذه انسان است بھ نحوي ناخوشاید، در مقابل کاري ناخوشایند کھ 

عقاب شونده مرتکب شده و اگر این مؤاخذه را عقاب نامیده اند، بدین مناسبت است کھ درعقب و دنبالھ ي عمل 
ناخوشایندي قرار دارد)

عھد - پیمانعهِد ـ406

عھد بستھ، دستور دادهعِهد ـ407

عھد و پیمانتانعهِدکُم ـ408

عھد بستیمعِهدناـ409

عھد و پیمانشعهده ـ410

عھدشان - پیمانشانعهِدِهم ـ411

عھد و پیمان منعهِدي ـ412
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ِعير ـ413
کاروانیان - کاروان(کلمھ عیر دراصل بھ معني قومي است کھ با ایشان بار و بنھ کاروانیان باشد و این کلمھ مانند 
کاروان در فارسي شامل کاروانیانو شتران باردار مي شود، ھر چند کھ در پاره اي از اوقات در یک یک آنھا نیز 

استعمال مي شود)

نام یکي از پیامبران اولوالعزم الھي علي نبینا وعلیھ السالم (کلمھ عیسي در اصل یشوع یا یسوع بوده کھ ھم بھ معناي ِعيسي ـ414
مخلص تفسیر شده و ھم بھ معناي منجي و در بعضي از اخبار بھ کلمھ یعیش ( زنده مي ماند)تفسیر شده)

ِعيشٍة ـ415
زندگي (کلمھ عیش تنھا در حیات جانداران استعمال مي شود و این کلمھ اخص از کلمھ حیات است چون حیات ھم در 

مورد جاندار  بھ کار مي رود و ھم در مورد خداي تعالي و ھم فرشتگان، ولي کلمھ عیش در مورد خدا و مالئکھ 
استعمال نمي شود . و کلمھ معیشت ھم از مشتقات عیش است کھ بھ معناي آذوقھ و ھر چیزي است کھ با آن زندگي 

مي کنند)
فقر و تنگدستيعيلَةً ـ416

ِعنيـ417
درشت چشمان (جمع عیناء و "حور عین " بھ معناي زناني است کھ سفیدي چشمانشان بسیار سفید و سیاھي آن نیز 

بسیار سیاه باشد کھ خود مستلزم درشتي چشم مي باشد و یا بھ معناي زناني است کھ داراي چشماني درشت  چون چشم 
آھو باشند)

چشمھ - چشم (در عباراتي نظیر "ُقرَُّت َعْیٍن لِّي ")عينـ418

دو چشمت ( در اصل عینان بوده کھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)عيناکـ419

دو چشمھعيناِن ـ420

دو چشمش ( در اصل عینان بوده کھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)عيناه ـ421

چشمشعينها  ـ422

چشم من ( در عبارت " َوِلُتْصَنَع َعَليٰ َعْیِني " منظور این است کھ زیر نظر من پرورش یابي و ساختھ شوي)عيِني ـ423

دو چشم تو ( در اصل عینین بوده کھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است و عبارت "َلا َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَک عينيکـ424
" یعني چشم ندوز و خیره نشو)

دو چشمعينيِن ـ425

چشمھ ھاعيوٍن ـ426

عِيينا ـ427
خستھ شدیم (کلمھ عي کھ مصدر عیینا است - بھ طوري کھ راغب مي گوید - بھ معناي ناتواني وکسالتي است کھ بعد از 
انجام کاري عارض مي شود . وقتي مي گوییم : أعیاني کذاو یا عییت بکذا معناي اولي این است کھ فالن کار مرا خستھ 

کرد و دومي این است کھ من از فالن کار خستھ شدم)
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ترجمھکلمهفهرست

پوشیده و پنھانيغَاِئبٍة ـ1

پوشیده ھاغَاِئِبني ـ2

غَاِئِط ـ3
گودي (غائط بھ معني محلي است کھ نسبت بھ اطراف خود گود باشد و مردم صحرانشین براي قضاي حاجت بھ 

چنین نقطھ ھائي مي رفتند، تا بھ منظور رعایت ادب نسبت بھ مردم خود را در آنجا پنھان سازند و استعمال کلمھ غائط 
در معنائي کھ امروز معروف است یک استعمال جدید و نو ظھور مي باشد ودر قرآن نیز در عبارت "َجاَء َأَحٌد مِّنُکم 
مِّن ٱْلَغاِئِط "با رعایت ادب کالم بھ جاي اشاره مستقیم بھ مستراح و اعمالي کھ در آن صورت مي گیرد فرموده "یکي 

از شما از گودي بیرون آمد")
اندوھگین وخشمناک (اسم فاعل از غیظ بھ معني اندوه و خشم)غَاِئظُونَ  ـ4

جامانده ھا - از بین رفتگان - درگذشتگان (غابر کسي است کھ ھمراھانش بروند و او جا بماند. کلمھ غبار، بھ معنی غَاِبِرين ـ5
خاکی کھ بھ جا مانده، نیز از ھمین ریشھ است)

غَاِر ـ6

غار - شکاف کوه (سوراخ وسیعي است کھ در کوه باشد و مقصود از آن در "ِإْذ ُھَما ِفي ٱْلَغاِر" غاري است کھ در 
کوه ثور قرار داشتھ و پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ در ھجرتشان بھ مدینھ مدتی را در این غار سپری نمودند تا تعقیب 

کنندگان مشرکین او و ھمراھش ابوبکر را پیدا نکنند در روایت است کھ تعقیب کنندگان تا آستانھ غار آمدند ولی 
دیدند کھ عنکبوتی بر در غار تار تنیده و کبوتری نیز ھمانجا بر روی تخمھایش خوابیده است لذا مطمئن شدند کھ 
کسی درون غار نیست و وارد غار نشدند و این غار غیر از غاریست کھ در کوه حرا قرار داشت و محل نزول 

اولین آیات قرآن کریم بر پیامبر صلي اهللا علیھ وآلھ بود)
بدھکارانغَاِرِمني ـ7

ابتداي تاریکي شب (کلمھ غسق بھ معناي اولین مرحلھ از ظلمت شب است، وقتي گفتھ مي شود قد غسق اللیل معنایش غَاِسٍق ـ8
این است کھ تاریکي شب فرا رسید و غاسق شب، آن ساعتي است کھ شفق و سرخي سمت مغرب ناپدید شود)

پوشانندهغَاِشيةـ9

غَاِفِر ـ10
آمرزنده (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری 

برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک 
می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می 

پوشاند و آبرویش را نمی برد)

غَاِفِرين ـ11
آمرزندگان (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 

طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او 
نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از 

دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)
غافل - غفلت کننده - بي خبرغَاِفٍل ـ12

زنان بي خبر (در عبارت "ٱلَِّذیَن َیْرُموَن ٱْلُمْحَصَناِت ٱْلَغاِفَلاِت " منظور زناني ھستند کھ از شدت ایمان از بي عفتي و غَاِفلَاِتـ13
گناه بي خبرند)

غافالن - غفلت کنندگان- بي خبرانغَاِفلُونَ ـ14

غافالن - غفلت کنندگان- بي خبرانغَاِفِلني ـ15

غَاِلب ـ16
غالب - غلبھ کننده - چیره(عبارت "َوٱللَُّھ َغاِلٌب َعَلىٰ َأْمِرِه: و اهللا بر کارش غالب است" یعنی پروردگار بر تمام 

جزئیات کاری کھ می خواھد انجام دھد، تسلط و غلبھ کامل دارد و بنابراین آنچھ اراده کرده، بی کم و کاست انجام 
خواھد شد و کسی نمی تواند کوچکترین مانعی در مسیر آن ایجاد نماید)

غالبان - غلبھ کنندگان - چیرگانغَاِلبونَ ـ17
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غالبان - غلبھ کنندگان - چیرگانغَاِلِبني ـ18

غَاوونَ ـ19

گمراھان (کلمھ غاوون جمع اسم فاعل است و مفرد آن غاوي و مصدرش غي است و غي معنایش خالف معناي رشد 
است و رشد بھ معناي رسیدن بھ واقع است و رشید کسي را گویند کھ اھتمام نمي ورزد مگر بھ آنچھ کھ حق و واقع 

باشد و در نتیجھ غوي کسي است کھ راه باطل را برود و از راه حق منحرف باشد.منظور از جملھ" والشعراء یتبعھم 
الغاوون: شعراء را گمراھان پیروی می کنند"ھمانگونھ کھ در آیات بعد آمده آن شاعرانی ھستند کھ ھدف مشخصی 

ندارند و ھر چند صباحی بھ مدح کسی مشغولند تا از ِقَبلش بھ نان و نوایی برسند و برای ھمین "در سرزمینھا 
سرگردانند" و اگر ھم در شعرشان بھ کارنیکی دعوت کنند رفتارشان با گفتارشان تناقض دارد سپس بالفاصلھ آن 

شاعرانی را کھ منشأ ھدایتند را استثناء مي کند و ھماھنگی عمل با گفتار، ایمان و عمل صالح، ذکر و یاد بسیار از 
خداوند و فراخواندن دیگران با اشعارشان برای مقابلھ با ظالمان را از خصوصیات این شاعران عنوان می نماید)

غَاِوين ـ20
گمراھان (کلمھ غاوین جمع اسم فاعل است و مفرد آن غاوي و مصدرش غي است و غي معنایش خالف معناي رشد 

است و رشد بھ معناي رسیدن بھ واقع است و رشید کسي را گویند کھ اھتمام نمي ورزد مگر بھ آنچھ کھ حق و واقع 
باشد و در نتیجھ غوي کسي است کھ راه باطل را برود و از راه حق منحرف باشد)

غبار و کدورت (کھ در عبارت "ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َعَلْیَھا َغَبَرٌة " منظور نشانھ ھاي غم و اندوھي است کھ چون غباري غَبرةٌ ـ21
چھره شان را فرا گرفتھ)

خار و خاشاکي  کھ سیل بھ کنار بیابان مي ریزد ( منظور از آن در آیھ ي شریفھ"َفَجَعَلُھ ُغَثاًء َأْحَويٰ " گیاه خشکیده غُثَاًء ـ22
است)

فردا(البتھ ھمانطور کھ درفارسي وقتی مي گوییم:" فردا کھ پیر شدي " منظورمان از فردا دقیقًا روز بعد نیست در غَدـ23
عربي نیز ھمین گونھ است)

غذاي صبحگاھیمان (غداء یعني ھر غذایي کھ با آن چاشت کنند و چاشت حدود ساعت 9 صبح امروزي خورده مي غَداَءنا ـ24
شود)

صبحغَداِة ـ25

بسیار ( بعید نیست منظوراز جملھ "السقیناھم ماء غدقا "توسعھ در رزق باشد)غَدقاً ـ26

صبح زود پي کاررفتندغَدواْ ـ27

صبحھا (جمع "َغَدوِٰة ")غُدواً ـ28

صبح زود پي کاررفتي ("ِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْھِلَک " یعنی: وقتی صبحگاه از خانھ خارج شدی)غَدوت ـ29

صبحغَدٰوِة ـ30

صبحھایشغُدوها ـ31

غَر ـ32
فریب داد - مغرور کرد(غرة بھ معناي غفلت در بیداري است و کلمھ غرار بھ معناي غفلت با چرت و فتور است و 

غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و چھ شیطان، 
چیزي کھ ھست بعضي از مفسرین کلمھ غرور را بھ شیطان تفسیر کرده اند و این بدان جھت است کھ او خبیث ترین 

فریب  دھندگان است و بعضي دیگر آن را بھ دنیا تفسیر کرده  اند چون در مثل گفتھ شده الدنیا تغر و تضر و تمر - 
دنیا غرور مي آورد و ضرر مي زند و مي گذرد)

کالغ سیاهغُراِب ـ33

سیاھیھاي شدید (جمع غریب)غَراِبيب ـ34

شدت و مصیبتي  کھ دست از سر آدمي بر ندارد و ھمواره مالزم او باشدغَراماً ـ35
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غروب کردغَربت ـ36

غربيغَرِبي ـ37

غربيغَرِبيٍة ـ38

غَرتکُمـ39
شما را فریب داد -  شما را مغرور کرد (غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ صورت خیر کسي را وادار 

بھ انجام آن کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند.غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي 
دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و چھ شیطان)

غَرتهمـ40
آنان را فریب داد - آنان را مغرور کرد(غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ صورت خیر کسي را وادار 
بھ انجام آن کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند.غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي 

دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و چھ شیطان)

بناھایي  کھ باالي بناھاي دیگر واقع شده باشند و از سطح زمین یا کف خانھ بلندتر باشند -خانھ بسیار زیبایي است کھ غُرف ـ41
در بلندي قرار داشتھ باشد (جمع غرفھ)

بناھایي بسیار زیبا کھ باالي بناھاي دیگر واقع شده باشند و از سطح زمین یا کف خانھ بلندتر باشندغُرفَاِت ـ42

غُرفَةًـ43
یک بار بلند کردن (کلمھ اغتراف و کلمھ غرف بھ معناي آن است کھ چیزي را بلند کني و بگیري، مثال مي گویند : 

فالن غرف الماء و یا مي گویند : فالن اغترف الماء، یعني فالني آب را بلند کرد تا بنوشد . و اغتراف یک غرفھ  از 
آب کنایھ از یک مشت آب برداشتن است ود رعبارت "َمِن ٱْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه " داللت مي کند بر اینکھ پیامبر بني 
اسرائیل آن مردم را از مطلق نوشیدن نھي نکرده بوده بلکھ از نوشیدن در حالت خاصي نھي کرده بوده،  مثال از 

اینکھ لب آب دراز بکشند و با دھان آنقدر بنوشند تا سیراب شوند و مجاز بودند کھ تنھا یک مشت آب بنوشند)

بنایي  بسیار زیبا کھ باالي بناي دیگر واقع شده باشد و از سطح زمین یا کف خانھ بلندتر باشد .غُرفَةَ ـ44

غرق شدنغَرق ـ45

بھ نحوي اغراق گونھ (در عبارت "َوٱلنَّاِزَعاِت َغْرقًا "یعني سوگند مي خورم بھ فرشتگاني کھ در کندن جانھا از بدنھا غَرقاً ـ46
اغراق مي کنند و بھ سختي آن را مي کنند)

غَرک ـ47
فریبت داد - مغرور کرد(غرة بھ معناي غفلت در بیداري است و کلمھ غرار بھ معناي غفلت با چرت و فتور است و 

غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و چھ شیطان، 
چیزي کھ ھست بعضي از مفسرین کلمھ غرور را بھ شیطان تفسیر کرده اند و این بدان جھت است کھ او خبیث ترین 

فریب دھندگان است و بعضي دیگر آن را بھ دنیا تفسیر کرده اند چون در مثل گفتھ شده الدنیا تغر و تضر و تمر - دنیا 
غرور مي آورد و ضرر مي زند و مي گذرد)

غَرکُم ـ48
شمارا مغرور کرد -فریبتان داد(غرة بھ معناي غفلت در بیداري است و کلمھ غرار بھ معناي غفلت با چرت و فتور 

است و غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و چھ 
شیطان، چیزي کھ ھست بعضي از مفسرین کلمھ غرور را بھ شیطان تفسیر کرده اند و این بدان جھت است کھ او 

خبیث ترین فریب دھندگان است و بعضي دیگر آن را بھ دنیا تفسیر کرده اند چون در مثل گفتھ شده الدنیا تغر و تضر و 
تمر - دنیا غرور مي آورد و ضرر مي زند و مي گذرد)

غروبغُروِب ـ49

غروبشغُروِبها ـ50

غَرور ـ51
یکي از اسامي شیطان بھ معني بسیار فریبنده (غرة بھ معناي غفلت در بیداري است و کلمھ غرار بھ معناي غفلت با 

چرت و فتور است و غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ 
شھوت و چھ شیطان، چیزي کھ ھست بعضي از مفسرین کلمھ غرور را بھ شیطان تفسیر کرده اند و این بدان جھت 
است کھ او خبیث ترین فریب دھندگان است و بعضي دیگر آن را بھ دنیا تفسیر کرده اند چون در مثل گفتھ شده الدنیا 

تغر و تضر و تمر - دنیا غرور مي آورد و ضرر مي زند و مي گذرد)
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غُروراـ52
فریب (غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ صورت خیر کسي را وادار بھ انجام آن کنند و این عمل او را 
غرور ( فریب) مي خوانند  در عبارت "مَّا َوَعَدَنا ٱللَُّھ َوَرُسوُلُھ ِإلَّا ُغُرورًا" وعده اي کھ منافقین آن را فریبي از خدا و 

رسول خواندند، وعده فتح و غلبھ اسالم بر ھمھ ادیان است)

مغرورشان کرد - فریبشان داد(غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ صورت خیر کسي را وادار بھ انجام غَرهم ـ53
آن کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند)

غَزلَها ـ54
پشمھاي تابیده اش - رشتھ اش ( در عبارت "َوَلا َتُکوُنوْا َکالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا " منظور زني بوده احمق از دودمان 

قریش کھ با کنیزانش مي نشستھ و تا نصف روز نخ مي رشتھ و بقیھ روز بھ ایشان دستور مي داده کھ آن رشتھ ھا را 
پنبھ کنند و این کار ھمیشگي او بوده)

جنگجویان( جمع غازي)غُزي ـ55

چرکي  کھ تعفن بسیار داشتھ باشدغَساق ـ56

غَسِق ـ57
اولین مرحلھ از ظلمت و تاریکي شب (کلمھ غسق بھ معناي اولین مرحلھ از ظلمت شب است، وقتي گفتھ مي شود قد 

غسق اللیل معنایش این است کھ تاریکي شب فرا رسید و غاسق شب، آن ساعتي است کھ شفق و سرخي سمت مغرب 
ناپدید شود)

چرکاب (گویا مراد از آن چرک و کثافاتي است کھ از تن اھل دوزخ مي ریزد)ِغسِلٍني ـ58

آنچھ کھ چیزي را احاطھ کرده و پوشانده - پردهِغشاوةً ـ59

آن را احاطھ کرد - آن را پوشاندغَشاها ـ60

احاطھ کرد - پوشاندغَشٰي ـ61

آنان را احاطھ کرد - آنان را پوشاند - آنان را فرا گرفتغَِشيهم ـ62

غاصبانھ - گرفتني ناحقغَصباً ـ63

تردد لقمھ در حلق بھ طوري کھ خورنده نتواند بھ راحتي آن را فرو ببرد (عبارت "َطَعامًا َذا ُغصٍَّة " یعني غذایي غُصٍة ـ64
گلوگیر)

غَضبـ65
خشم (خشم و غضب از آنجا کھ تغییر محسوب می شود در پروردگار متعال اتفاق نمی افتد چون ھر تغییر، یک 

تغییر دھنده می خواھد و چیزی یا کسی بر پروردگار عالم مسلط نیست تا بتواند در او تغییر ایجاد کند ولی 
پروردگار خشم بندگان خاصش مانند انبیاء و ائمھ علیھم السالم را معادل خشم خود می گیرد)

غَِضب ـ66
خشم گرفت(خشم و غضب از آنجا کھ تغییر محسوب می شود در پروردگار متعال اتفاق نمی افتد چون ھر تغییر، 

یک تغییر دھنده می خواھد و چیزی یا کسی بر پروردگار عالم مسلط نیست تا بتواند در او تغییر ایجاد کند ولی 
پروردگار خشم بندگان خاصش مانند انبیاء و ائمھ علیھم السالم را معادل خشم خود می گیرد)

خشمگیني کھ خشمش بھ راحتي فروکش نکند (صفت مشبھھ از ماده غضب است)غَضبانَ ـ67

خشم گرفتندغَِضبواْ ـ68

غَضِبي ـ69
خشم من (خشم و غضب از آنجا کھ تغییر محسوب می شود در پروردگار متعال اتفاق نمی افتد چون ھر تغییر، یک 

تغییر دھنده می خواھد و چیزی یا کسی بر پروردگار عالم مسلط نیست تا بتواند در او تغییر ایجاد کند ولی 
پروردگار خشم بندگان خاصش مانند انبیاء و ائمھ علیھم السالم را معادل خشم خود می گیرد)

پردهِغطَاٍء ـ70

پرده توِغطَاَءک ـ71
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غَفَّاِر ـ72
بسیار آمرزنده (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 

طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او 
نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از 

دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

غَفَر ـ73
آمرزید - گذشت کرد(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با 
او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن 

او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از 
دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

غُفْرانک ـ74
آمرزش ھمھ جانبھ تو(را مي خواھیم)(غفران: آمرزش ھمھ گناھان، کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است 

وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا 
بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و 

اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

غَفَرناـ75
آمرزیدیم - گذشت کردیم(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را 
از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را 

از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)
غفلت - بي خبريغَفْلٍَة ـ76

غَفُور ـ77
بسیار آمرزنده - ھمواره آمرزنده (غفور ھم صفت مشبھھ است وھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی 

صفت را می رساند و ھم بسیاری آن را. کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را 
عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره 
آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و 

خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

 کینھ و عداوت و خشم دروني و حسد-کینھ و حسد ي کھ آدمي را وادار مي کند بھ دیگران آزار برساند - خیانت ِغلٍّ ـ78
(کلمھ غل در اصل بھ معناي داخل شدن است)

خیانت كردغَلَّ ـ79

آنان کھ خشونت عمل دارند (جمع غلیظ است)ِغلَاظٌ ـ80

جوان - نوجوان -جواني  کھ شاربش (سبیلش) تازه روئیده باشد (ھم جوان نابالغ را  شامل مي شود و ھم بالغ)غُلَام ـ81

دونوجوان - دو جوان (غالم یعني جواني  کھ شاربش (سبیلش) تازه روئیده باشد وھم جوان نابالغ را  شامل مي شود غُلَاميِن ـ82
و ھم بالغ)

بزرگ و کُلفتان(جمع غلباء است و شجرة غلباء یعني درختي بزرگ و کلفت، پس حدائق غلب بھ معناي بوستاني غُلْباً ـ83
است کھ درختانش عظیم و کلفت باشد)

شکست خورد - مغلوب شد (در اصل "ُغِلَبْت" بوده کھ بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید کلمھ بعد در عبارت "ُغِلَبِت غُِلبِت ـ84
ٱلرُّوُم " حرف "ت" کسره گرفتھ است)

غلبھ کرد - پیروز شدغَلَبت ـ85

غلبھ کردند - پیروز شدندغَلَبواْ ـ86

شکست خوردند - مغلوب شدندغُِلبواْ ـ87

غلبھ کردنشان - پیروز شدنشان - مغلوب شدنشان (اگر مصدر غلبھم را مصدر مفعولي بگیریم)غَلَِبِهم ـ88

بستھ بادغُلَّتـ89

غلظت - خشونت - سر سختي و شدتِغلْظَةً ـ90
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غُلْف ـ91
در غالفھا - در پرده ھا پوشیده شده ھا (جمع کلمھ اغلف است و اغلف بھ معناي چیزي است کھ در پرده ھائي پوشیده 

شده باشد و قلب اغلف قلبي است کھ پرده ھائي بر آن افتاده باشد ونگذارد دعوت حقھ انبیا را بشنود و حق را کھ بھ 
سوي آن دعوت مي شود بپذیرد و اینکھ گفتند : ما یھودیان دلھایمان غلف است، منظورشان این بوده کھ ما دعوت 

انبیا را رد مي کنیم و نمي پذیریم و این نفوذ ناپذیري دلھاي ما خواست پروردگار متعال است و خدا ما را چنین کرده 
و اختیاري از خود نداریم، خدا ما را اینطور خلق کرده کھ غیر دعوت موسي را نپذیریم)

بسیار و محکم بست(در اصل "َغلََّقْت" بوده کھ بھ دلیل رسیدن ساکن بھ ساکن در عبارت "َغلََّقِت ٱْلَأْبَواَب  " حرف غَلَّقَِت ـ92
"ت" کسره گرفتھ است.  از معنانی کھ باب تفعیل بھ ریشھ فعل اضافھ می کند، کثرت است)

غالمان -جوانان - نوجوانان- پسربچھ ھا - خدمتکاران (غلمان نیز مانند حور از مخلوقات بھشتیند، کھ از شدت ِغلْمانٌ ـ93
زیبایي و صفا و حسن مانند لؤلؤاي ھستند کھ از ترس دستبرد دزدان در گنجینھ و صندوق جاي مي دھند)

در ُغل وزنجیرش کنید - دست وپایش را بھ گردنش ببندید(از مصدر غل است، کھ بھ معناي بستن با غل و زنجیر غُلُّوه ـ94
است و ُغل وسیلھ ایست كھ با آن دست و پاي اسیر را بھ گردنش مي بندد)

جوشیدنغَلِْي ـ95

غلیظ- خشن - سخت - شدید(منظور از "َعَذاٍب َغِلیٍظ " در قرآن کریم عذاب جھنم یا ھمان عذاب اخروی است)غَِليظٌ ـ96

اندوه و سختي (در آن معناي پوشش نیز ھست، گویا کربت و اندوه روي قلب را مي پوشاند)غَم ـ97

ابر (در اصل از ماده غم کھ بھ معناي پرده است، مي باشد  و چون ابر نیز آسمان و آفتاب را مي پوشاند بھ آن غمام غَماِمـ98
مي گویند)

اندوه و سختي(در آن، معناي پوشش نیز ھست، گویا کربت و اندوه روي قلب را مي پوشاند)غُمةً ـ99

غَمراِت ـ100
شدائد و سختیھایی کھ از ھر طرف انسان را احاطھ کرده و از ھر طرف راه نجات از آن مسدود باشد (لفظ غمر در 
اصل لغت بھ معناي پوشانیدن و پنھان کردن چیزي است بھ طوري کھ ھیچ اثري از آن آشکار نماند و از این رو آب 
بسیار زیادي را کھ تھ آن پیدا نیست و ھمچنین جھالت دائمي و نیز گرفتاري و شدتي را کھ احاطھ بھ انسان داشتھ و 

از ھر طرف راه نجات از آن مسدود باشد غمر مي گویند)

غَمرٍة ـ101
سختی، غفلت شدید و یا جھل شدیدي کھ فرد را فرا گرفتھ باشد (لفظ غمر در اصل لغت بھ معناي پوشانیدن و پنھان 

کردن چیزي است بھ طوري کھ ھیچ اثري از آن آشکار نماند و از این رو آب بسیار زیادي را کھ تھ آن پیدا نیست و 
ھمچنین جھالت دائمي و نیز گرفتاري و شدتي را کھ احاطھ بھ انسان داشتھ و از ھر طرف راه نجات از آن مسدود 

باشد غمر مي گویند)

غَمرِتِهم ـ102
غفلت شدیدشان - بي خبري کاملشان- گرفتاری شدیدشان (لفظ غمر در اصل لغت بھ معناي پوشانیدن و پنھان کردن 

چیزي است بھ طوري کھ ھیچ اثري از آن آشکار نماند و از این رو آب بسیار زیادي را کھ تھ آن پیدا نیست و 
ھمچنین جھالت دائمي و نیز گرفتاري و شدتي را کھ احاطھ بھ انسان داشتھ و از ھر طرف راه نجات از آن مسدود 

باشد غمر مي گویند)
گوسفندغَنم ـ103

غَِنمتم ـ104

غنیمت گرفتید- بھره و فایده بردید(از "ُغنم" بھ معناي رسیدن و دست یافتن بھ فایده است و لي در ھر درآمدي کھ از 
راه جنگ بھ دست آید نیز استعمال شده است در عبارات "فکلوا مما غنمتم حالال طیبا" غنم و غنیمت بھ معناي 

رسیدن بھ در آمد بھ صورت کلی است و درعبارت "و اعلموا انما غنمتم من شي ء" با توجھ بھ شأن و مورد نزول 
آیھ ھمانگونھ کھ از انتھای آیھ نیز فھمیده می شود در مورد غنیمت جنگ(جنگ بدر) است ولی بھ اقتضای معنی 
اصلی کلمھ "َغِنْمُتْم: فایده و بھره بردید" و با توجھ بھ روایات ائمھ اطھار علیھم السالم عالوه بر غنیمت جنگی، 

شامل سایر بھره ھا از قبیل گنج و معدن(شامل فلزات،نفت،گاز و ...)، زراعت و ھر کاسبی و صنعت دیگری ھم 
می شود و این ھمسو با دیگر آیات قرآن کریم می باشد کھ بر این تأکید دارد کھ مال و ثروت ھر شخصی پس از رفع 

نیازھای او و خانواده اش باید بھ جای انباشتھ شدن، صرف رفع نیاز دیگر محتاجان جامعھ انسانی گردد)

گوسفند منغَنِميـ105
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ھمیشھ و بسیار بي نیاز و داراغَِني ـ106

پوشاننده ھا (غاشیة و بھ معناي ساتر و ھر چیز پوشاننده است، روپوش زین را ھم از این جھت غاشیة السرج گویند غَواٍش ـ107
وعبارت "َلُھم مِّن َجَھنََّم ِمَھاٌد َوِمن َفْوِقِھْم َغَواٍش "یعني عذاب بھ اھل دوزخ از پایین و باال احاطھ دارد)

کسي کھ تا عمق زیاد زیر آب فرو مي رودغَواٍص ـ108

فرورونده در زمین (کلمھ غور بھ معناي فرو رفتن آب در زمین است و منظور از این مصدر در عبارت "ِإْن َأْصَبَح غَوراً ـ109
َماُؤُکْم َغْورًا "اسم فاعل "غائر" است)

ضرر رساندن و فاسد کردنغَولٌ ـ110

غَوٰي ـ111
بھ خطا رفت - ناکام ماند (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، 
بنا بر این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت 
است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ 

معناي ارشاد است)

غَِوي ـ112
ھمیشھ و بی اندازه بھ خطا رفتھ - ھمیشھ و بی اندازه گمراه(صفت مشبھ در معنای اسم فاعل است، غوایت مخالف 
رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا بر این غوایت در معناي غیر ضاللت 
است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در 

مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ معناي ارشاد است)

غَوينا ـ113
بھ خطا رفتیم - گمراه شدیم(غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، 
بنا بر این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن ھدایت 
است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت بھ کار رود بھ 

معناي ارشاد است)

بھ خطا رفتن - گمراھي - جھلي است کھ از اعتقادي باطل ناشي شده باشد - جھالتي کھ از اعتقادي فاسد نشأت گرفتھ غَيـ114
ونھ از بي اعتقادي - سرگشتگي - پیمودن راھي کھ منجر بھ دوري از مقصد مي شود ضّد رشد

بھ خطا رفتن - گمراھي - جھلي است کھ از اعتقادي باطل ناشي شده باشد - جھالتي کھ از اعتقادي فاسد نشأت گرفتھ غَياً ـ115
ونھ از بي اعتقادي - سرگشتگي - گمراھي - پیمودن راھي کھ منجر بھ دوري از مقصد مي شود ضّد رشد

تھ چاه (گودالي را گویند کھ اگر چیزي در آن قرار گیرد از دور نمودار  نمي شود و در نتیجھ دو کلمھ غیابت و جب غَيابِت ٱلْجبـ116
مجموعا معناي تھ چاه را مي دھد کھ اگر چیزي در آن قرار گیرد بھ خاطر تاریکیش دیده نمي شود)

نھان - غیبغَيب ـ117

غیب خود - نھان خودغَيِبِهـ118

باران نافع (غیث بھ معناي باران بھ موقع است کھ آمدنش نافع است، بھ خالف کلمھ مطر کھ ھم بھ چنان باراني غَيٍث ـ119
اطالق مي شود و ھم بھ بارانی کھ خسارت بھ جا گذارد)

غیر - بھ جزغَير ـ120

غیر از شما - بھ جز شماغَيِرکُم ـ121

غیر از او -غیر از آن - بھ جز اوغَيره ـ122

غیر از او -غیر از آن - بھ جز اوغَيرها ـ123

غیر از منغَيِري ـ124
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ِغيض ـ125

ناقص شد- کاستي گرفت (ماده غاض ھم الزم استعمال مي شود و ھم متعدي، ھم گفتھ مي شود غاض الشي ء - فالن 
چیز ناقص شد و ھم گفتھ مي شود غاضھ غیره - فالن چیز را ناقص کردند، در قرآن کریم ھم بھ ھر دو نحو آمده کھ 
مي فرماید : و غیض الماء - آب ناقص شد و ما تغیض االرحام - آنچھ رحمھا ناقص مي کند - یعني آنرا فاسد مي سازد 

و بصورت آبي درمي آورد کھ بھ زمین فرو میرود و کلمھ غیضة بھ معناي محلي است کھ آب در آنجا بایستد و 
زمین آنرا ببلعد و لیلة غائضة بھ معناي شب ظلماني است. در عبارت "َوِغیَض ٱْلَماُء: و آن آب کاستھ شد" بھ زیبایی 
با انتخاب این کلمھ می رساند کھ تمام آب روی کره زمین نیز با این فرمان ناپدید نشد بلکھ در دریاھا و اقیانوسھا و 

... آب باقی ماند فقط از آن حالتی کھ تمام زمین را فرا گرفتھ بود، کمتر شد)
خشم و کینھغَيِظـ126

خشم و کینھ تانغَيِظکُم ـ127

خشم و کینھ آنھاغَيِظِهم ـ128

غیب ھا - نھانھاغُيوِب ـ129
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ترجمھکلمهفهرست

پس (در این حالت ماقبل خود را بھ ما بعد خود مرتبط مي کند)
سوگند بھ (در عباراتي نظیر"َفـٱْلَحاِمَلاِت ِوْقرًا: سوگند بھ حمل کنندگان سنگینی")

 تا (در عباراتی نظیر"ِإنَّ ٱللََّھ َلا َیْسَتْحِیي َأن َیْضِرَب َمَثًلا مَّا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَھا:بی تردید اهللا حیا نمی کند از اینکھ مثالی از 
یک پشھ بزند تا باالترش (ھم از لحاظ کوچکی ھم از جھت بزرگی(اشاره بھ ھر دو جھت با یک کلمھ)" یا عبارت"َھل لََّنا 

ِمن ُشَفَعاَء َفَیْشَفُعوْا َلَنا: آیا برای ما شفیعانی ھست تا برای ما شفاعت کنند")
کھ بالفاصلھ در پی آن(در این حالت نتیجھ بالفاصلھ ای کھ از اتفاق افتادن جملھ قبل حاصل می شود پس از "َفـ" می آید 

مثل: َوَلا َتَمسُّوَھا ِبُسوء َفَیْأُخَذُکْم َعَذاٌب َأِلیٌم)
در واقع(مانند: "َفَمن َتِبَعِني َفِإنَُّھ ِمنِّي: پس کسی کھ از من پیروی کند در واقع او از من است" در این حالت ترکیبش با 

"ِإنَّ" این معنی را می دھد)
آنگاه- پس از آن - سپس(در این حالت بیانگر ترتیب انجام چند عمل می باشد مانند عبارت " َیا َبِنيَّ ٱْذَھُبوْا َفَتَحسَُّسوْا ِمن 

ُیوُسَف َوَأِخیِھ: ای پسرانم بروید و آنگاه از یوسف و برادرش جستجو کنید)

کھ در این صورت(مثل عبارت" َوَلا َتُکوَننَّ ِمَن ٱلَِّذیَن َکذَُّبوْا ِبَئاَیاِت ٱللَِّھ َفَتُکوَن ِمَن ٱْلَخاِسِریَن : و بھ ھیچ وجھ از کسانی 
نباش کھ آیات الھی را تکذیب کردند کھ در این صورت از کسانی می شوی کھ ھمھ چیزشان را از دست داده اند")

پس در نتیجھ - بنابراین(این معنا وقتی بھ کار می رود کھ جملھ بعد از "َفـ" نتیجھ ای برای قبل از آن باشد مثًال "َفـ" در آیھ 
شریفھ 84 از سوره مبارکھ یوسف "َفُھَو َکِظیٌم" کظیم بودن و خودداری از سخن گفتن و فروبردن خشم حضرت یعقوب را 
نتیجھ تصمیم او بر داشتن "صبر جمیل" در آیھ قبل بیان می کند. "َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱللََّھ َیْعَلُم َما ِفي َأنُفِسُکْم َفـٱْحَذُروُه: و بدانید کھ 

اهللا آنچھ در دل دارید، مي داند بنابراین از او حذر کنید")
نتیجھ ی این است کھ((این معنا وقتی بھ کار می رود کھ جملھ بعد از "َفـ" دلیلی برای قبل از آن باشد مثًال " َوِإْن ُتَخاِلُطوُھْم 
َفِإْخَواُنُکْم: و اگر با آنان بیآمیزید(با آنھا نشست و برخاست کنید) نتیجھ ی این است کھ برادران شما ھستند(طبیعی است کھ 

با یتیمان معاشرت کنید چون آنھا ھم برادران شما محسوب می شوند)")

فُؤادـ2

دل - قلب (قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان الکترو 

مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز با ھمان  
میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 1400 سال 

پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا 
قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

فُؤادکـ3

دل تو - قلب تو (قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن 
بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز با 
ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 1400 

سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن 
رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

جماعتي - گروھيِفئَةٌ ـ4

دو جماعت - دو گروهِفئَتاِن ـ5

جماعت شما - گروه شما - جمعیت شماِفئَتکُم ـ6

دو جماعت - دو گروهِفئَتيِن ـ7

برگشتفَاَءتـ8

برگشتندفَاُءواْ ـ9

موفقان - کامیابان (اسم فاعل از کلمھ فوز بھ معناي رسیدن و دست یافتن بھ ھدف و آرزو است)فَاِئزونَ ـ10

حّلال - گشاینده - باز کننده (اسم فاعل کلمھ فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است. فتح بین دو چیز ، مستلزم جدا فَاِتح ـ11
کردن آن دو از یکدیگر است )

فَـ ـ1
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حّلال مشکالتھا- گشاینده ھا- باز کننده ھا(فاتح اسم فاعل از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است. فتح بین دو چیز فَاِتِحني ـ12
، مستلزم جدا کردن آن دو از یکدیگر است )

از دست شما رفت (فوت بھ معناي دور شدن چیزي از آدمي است، بھ نحوي کھ دسترسي بھ آن ممکن نباشد)فَاتکُم ـ13

فَاِتِنني ـ14

گمراه کننده گان مردم - داخل کنندگان در آتش یا سختی و گرفتاری و بالء (جمع فاتن است کھ اسم فاعل از فتن و کلمھ 
فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ 
داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز 

استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز 
فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه 

باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است 
وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما 

را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

گناھکار(اسم فاعل از کلمھ فجر بھ معناي انفجار و شکاف وسیع برداشتن است،گناه را ھم بدان جھت فجور نامیده اند کھ فَاِجراً ـ15
باعث شکافتھ شدن و دریده شدن حرمت دیانت است)

فَاِحشٍة ـ16
کاربسیار زشت - زنا - گناه کبیره ("فاحشة" بھ معناي ھر عملي است کھ متضمن فحش یعني زشتي باشد، ولي بیشتر در 

زنا استعمال مي شود، پس مراد از ظلم، سایر گناھان کبیره و صغیره است، ھمچنین ممکن است فاحشھ را بھ معناي 
گناھان کبیره بگیریم و ظلم را بھ معناي گناھان صغیره بدانیم)

فوران کرد - بھ شدت جوشیدفَار ـ17

پیر از کار افتادهفَاِرض ـ18

فَاِرغاً ـ19

خالي (مراد از فراغت قلب مادر موسي در عبارت "َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسىٰ َفاِرغًا ِإن َکاَدْت َلُتْبِدي ِبِھ َلْوَلا َأن رََّبْطَنا َعَلىٰ 
َقْلِبَھا ِلَتُکوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن "یا این است کھ  دلش بواسطھ وحیي کھ بھ او شد از ترس و اندوه خالي شد چون خداوند بھ او 
وعده داد کھ فرزندش را بھ او برمي گرداند و از پیامبرانش مي گرداند لذا نالھ و شیون در فراغ فرزندش نکرد و باعث 

فاش شدن راز او نگردید. ھمچنین می توان اینطور معنی کرد کھ : "پس از انداختن موسی در آب بھ ناگاه دلش خالی شد و 
ترس و اضطراب از عاقبت فرزند او را فرا گرفت بھ شکلی کھ نزدیک بود ماجرا را فاش کند ولی خداوند دلش را محکم 
کرد تا بھ تحقق وعده ی الھی مبنی بر برگرداندن فرزند و پیامبر کردنش ایمان پیدا کند"کھ این احتمال با ترکیب کلمات آیھ 

ھماھنگ تر است)
جدا کننده ھافَاِرقَاِتـ20

از آن زنان جدا شویدفَاِرقُوهن ـ21

ماھران و ھنرمندان - شھوت پرستانفَاِرِهني ـ22

کامیاب شد (کلمھ فوز بھ معناي رسیدن بھ مقصود است و اگر بھشت را پیروزي و فوزي عظیم خوانده، بدین جھت است فَاز ـ23
کھ آخرین و نھایت سعادتي است کھ آدمي بدان نائل مي شود)

فَاِسق ـ24
کسي کھ از طاعت خارج و بھ معصیت گرایش کند - بیرون رونده از بندگي - سرپیچي کننده از فرمان پروردگار ( کلمھ 

فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، بھ ھمین جھت بھ 
کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز "فاسق" می گویند)

فَاِسقُونَ ـ25
بیرون روندگان از بندگي - سرپیچي کنندگان از فرمان پروردگار ( کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند 

: فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، بھ ھمین جھت بھ کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز 
"فاسق" می گویند)

فَاِسِقني ـ26
بیرون روندگان از بندگي - سرپیچي کنندگان از فرمان پروردگار ( کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند 

: فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، بھ ھمین جھت بھ کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز 
"فاسق" می گویند)

فَاِصِلنيـ27
داوران - جداکنندگان (فصل بھ معني تمیز و درک تفاوت بین دو چیز است و اگر روز قیامت را روز فصل خوانده، بدین 

دلیل است کھ آن روز، روز جدا شدن حق از باطل است، روزي کھ بھ حکم خدا و قضاي او بین حق و باطل و یا بین 
مجرم و متقي، جدایي مي افتد . و ھر یک از دیگري متمایز مي شود)
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فَاِطِر ـ28
خالق - آفریننده- آفریننده از ھیچ(در بسیاري از آیات، خلقت را فطر و خالق را فاطر نامیده است و فطر در اصل بھ 

معناي پاره کردن و چاک زدن چیزی از طرف درازای آن است، گویا پروردگار تعالي عدم(نیستی و ھیچ بودن) را پاره 
مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن فعلت بناي نوع را مي رساند یعني نوعي از 

خلقت)
انجام دھندهفَاِعلٌ ـ29

انجام دھندگانفَاِعلُونَ ـ30

انجام دھندگانفَاِعِلني  ـ31

آسیب دیدن ستون فقرات - حادثھ ای کمر شکن(از ماده فقر است)فَاِقرةٌ ـ32

فَاِقـعـ33

زرد روشن (در سوره مبارکھ بقره آیھ شریفھ 69 آمده است کھ: "...َصْفَراُء َفاِقـٌع لَّْوُنَھا َتُسرُّ ٱلنَّاِظِریَن: ... زرد، کھ رنگش 
زرد روشنی باشد کھ بینندگان را شاد می کند." در این آیھ از رنگ زرد روشن بھ عنوان رنِگ شادی بخش یاد شده 

است.براساس تحقیقی کھ در فوریھ ٢٠١٠ در مجلھ تحقیقات پزشکی BMC بھ چاپ رسید، یک چرخھ رنگ متشکل از 
38 رنگ گوناگون بین افراد مختلف با وضعیت جسمی و روحی متفاوت توزیع و نتایج انتخاب آنھا مورد بررسی قرار 

گرفت، در میان این 38 رنگ، رنگ شماره 14 زرد انتخاِب افراد شادتر بود و روحیات افراد سالم را بھ بھترین صورت 
توصیف می نمود. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ زرد روشن رنگی شادی بخش است، اشاره شده است 

آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

میوه (ھر میوه اي کھ  بھ عنوان مخّلفات غذا خورده مي شود، نھ بھ عنوان غذا. کلمھ فاکھة بھ معناي مطلق میوه ھا است . فَاِکهٍة ـ34
و بعضي گفتھ اند : ھمھ میوه ھا را شامل مي شود ، مگرانگور و انار)

فَاِکهونَ ـ35
خوش و شیرین کامان - آنان کھ با سخناني کھ مایھ خوشحالي وخنده است با یکدیگر سخن مي گویند (کلمھ فاکھ اسم فاعل 
از مصدر فکاھت است کھ بھ معناي گفت و شنودي است کھ مایھ خوشحالي باشد و ممکن ھم ھست بھ معناي تمتع و لذت 

بردن باشد )

فَاِکِهني ـ36
خوش و شیرین کامان - آنان کھ با سخناني کھ مایھ خوشحالي وخنده است با یکدیگر سخن مي گویند (کلمھ فاکھ اسم فاعل 
از مصدر فکاھت است کھ بھ معناي گفت و شنودي است کھ مایھ خوشحالي باشد و ممکن ھم ھست بھ معناي تمتع و لذت 

بردن باشد )
شکافندهفَاِلق ـ37

فاني - زودگذر- نابودشوندهفَاٍن ـ38

دھانشفَاه ـ39

پس بھ کدامفَِبأَي ـ40

حالل مشکالت- بسیار گشاینده ھا- بسیارباز کننده ھا(فّتاح صیغھ مبالغھ از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است)فَتاح ـ41

خدمتگزارش - غالم جوانش (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)فَتاه  ـ42

خدمتگزارش - غالم جوانش (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)فَتاها ـ43

پرده برداشت - حل نمود- گشود- باز کرد( از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است)فَتح ـ44

برداشتن قفل و حل اشکال - پیروزيفَتِح ـ45

باز شد (در اصل "ُفِتَحْت" بوده کھ بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید در عبارت "ُفِتَحِت ٱلسََّماُء " حرف "ت" حرکت گرفتھ فُِتحِت ـ46
است)

بازشدفُِتحت ـ47
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باز کردیم (از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است)فَتحنا ـ48

باز کردندفَتحواْ ـ49

فَترٍةـ50
سستی (فترة از فتور بھ معني آن حالت سستي است کھ بعد از فرو نشستن خشم بھ آدمي دست مي دھد و نیز بھ معناي 

نرمي بعد از شدت و نیز بھ معناي ضعف بعد از قوت است و منظور از کالم خداي تعالي در عبارت"یا اھل الکتاب قد 
جاءکم رسولنا یبین لکم علي فترة من الرسل " از آمدن رسولي بعد از فترتي از رسوالن، این است کھ حضرت محمد 

صلی اهللا علیھ وآلھ، بعد از مدتي طوالني کھ ھیچ رسولي نفرستادیم، آمد)
مي بینيفَتري ـ51

آن دو را از ھم جدا ساختیم (فتق بھ معناي جدا سازي دو چیز متصل بھ ھم است و این ضد رتق است و رتق بھ معناي 
ضمیمھ کردن و بھ ھم چسباندن دو چیز است، چھ اینکھ در اصل خلقت بھ ھم چسبیده باشند و چھ آن ھا را بھ ھم  

بچسبانند. در قرآن کریم در سوره مبارکھ انبیاء آیھ شریفھ 30 آمده است کھ : "َأنَّ ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض َکاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُھَما: 
کھ آسمانھا و زمین بھ ھم چسبیده بودند پس از یکدیگر جداشان کردیم" از طرفی در سوره مبارکھ ذاریات آیھ شریفھ 47 
آمده است کھ :"وآسمان را بھ دستان قدرت خویش بنا نمودیم و ما قطعًا وسعت دھنده ایم." آنچھ در قرآن کریم آمده است 

ھماھنگی کاملی با پیشرفتھ ترین تئوری پیدایش جھان یعنی مدل انفجار بزرگ دارد. مدل انفجار بزرگ نظریھ ای است کھ 
بھ طور گسترده برای پیدایش و تکامل جھان مورد قبول است. این نظریھ ادعا دارد کھ حدود 14 میلیارد سال پیش، تمام 
جھانی کھ امروز می بینیم تنھا در فضایی چند میلیمتر مکعبی با حرارتی حدود سیصد میلیون درجھ سانتیگراد محبوس 
بوده است و سپس تحت تأثیر نیرویی نا شناختھ شروع بھ گسترش نموده است و ھم اکنون نیز جھان بھ سرعت در حال 

گسترش است و مدام بھ سرعت گسترش آن نیز افزوده می گردد.

دانشمندان این نیروی ناشناختھ را انرژی تاریک نامیده اند و آن را بھ صورت تأثیرات یک ماده فرضی با فشار منفی 
مدلسازی کرده اند.مدل انفجار بزرگ توسط مشاھداتی ھمچون پدیده انبساط جھان، اشعھ کیھانی و فراوانی ذرات سبک در 
کیھان تأیید می گردد.در سال 1929 ادوین پاول ھابل دانشمند اخترشناس آمریکایی، مشاھده کرد کھ طیف حاصل از یک 

کھکشان مشخص، بھ مرور بھ سمت قرمز میل می کند .بھ زبان ساده تر انرژی آن کم می شود، کھ نشانھ ای از دور شدن 
آن کھکشان از ماست و بھ این طریق اثبات نمود کھ کھکشان ھای خارج از کھکشان راه شیری، با سرعت متناسب با 

فاصلھ شان از ما دور می شوند. بھ این ترتیب کھ ھر چھ کھکشان دورتر باشد با سرعت بیشتری از ما دور می شود و بھ 
عبارت دیگر جھان در حال انبساط است .1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ پیدایش جھان از یک نقطھ و با 

انفجاری بزرگ شروع شده و تمامی اجزای آن در حال فاصلھ گرفتن از نقطھ ی ابتدایی می باشند، اشاره شده است آنچھ 
اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

فَتنا ـ53

آزمودیم (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 
استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 

آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 
شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

فَتناک ـ54

تو را آزمودیم (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 
استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 

آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 
شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

فَتقْناهماـ52
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فَتناه ـ55

او را  را آزمودیم (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن 
وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در 
داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش 

گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ 
"اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد 

مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم 
بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ِفتنةٌ ـ56

وسیلھ آزمایش - گرفتاري کھ جنبھ آزمایش دارد - وسیلھ  و سبب عذاب - عذاب - آزمایشی کھ باعث آشکار شدن جنبھ 
پنھان چیزی شود(کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 

استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 
آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 

شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ِفتنتک ـ57

آزمایش تو (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 
استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 

آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 
شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ِفتنتکُم ـ58

عذابتان (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 
استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 

آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 
شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

فَتنتم ـ59

در بال و ھالکت افکندید - در آتش یا سختی و گرفتاری و بالء داخل کردید (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ 
طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا 
سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم 

فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را 
پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در 

آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ 
جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني 

"کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

فُِتنتم ـ60

مورد امتحان قرار گرفتید - امتحان شدید(کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و 
بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را 

فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" 
روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ 

مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک 
فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود 
مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت 

امتحان را مي رساند)
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ِفتنته ـ61

عذابش(کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش 
را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن 

انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و 
نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " 

آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " 
است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : 

شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ِفتنتهم ـ62

بھانھ و عذرشان براي رھایي از عذابشان(البتھ عبارت بھانھ و عذرشان براي رھایي جزء کلمھ نیست و بھ واسطھ جملھ 
اي کھ در آن بھ کار رفتھ دریافت مي شود .کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و 
بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را 

فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" 
روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ 

مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک 
فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود 
مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت 

امتحان را مي رساند)

فَتنواْ ـ63

عذاب کردند - شکنجھ و آزار رساندند(کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش 
معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ 

خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي 
کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" 

مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" 
دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  

آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان 
را مي رساند)

فُِتنواْ ـ64

مورد شکنجھ وآزار قرار گرفتند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش 
معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ 

خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي 
کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" 

مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" 
دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  

آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان 
را مي رساند)

فُتوناً ـ65

آزمودني نگفتني (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت 
استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل 

آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي 
شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

جوان - غالم جوان (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)فَتي ـ66

کنیزان جوان (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)فَتياِتکُم ـ67

دو غالم - دو غالم جوان (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)فَتياِنـ68

کارگزاران جوانش - غالمانش -  گماشتگانش (فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)ِفتياِنِه ـ69
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جوانمردان(فتي بھ معناي غالم جوان و فتاة بھ معناي کنیز جوان است)ِفتيةٌ ـ70

فَِتيالًـ71

نخ نازكي كھ در شكاف ھستھ ي خرما یا درون ھستھ ي آن است - چركي كھ با مالیدن دست بر بدن بھ صورت فتیلھ در 
آمده (كلمھ فتیل صفت مشبھھ از ماده  "فتل" بھ معني پیچیدن است و صفت مشبھھ گاھي بھ معناي اسم فاعل مي آید و گاھي 
بھ معناي اسم مفعول و در عبارت "َوَلا ُیْظَلُموَن َفِتیالًَ" بھ معناي اسم مفعول یعني فتیل پیچیده شده است .بعضي گفتھ اند : بھ 

معناي نخ نازکي است کھ در شکاف ھستھ خرما است و مي خواھد بفرماید حتي بھ آن مقدار ھم کسي  ستم نمي شود، 
بعضي دیگر گفتھ اند : بھ معناي نخ نازکي است کھ در درون ھستھ خرما است و در بعضي از روایات وارده از ائمھ اھل 
بیت (علیھم السالم) آمده کھ فتیل بھ معناي آن نقطھ اي است کھ بر روي ھستھ خرما است و کلمھ ي نقیر  نیز بھ ھمان معنا 
ست.و بعضي گفتھ اند : کلمھ ي فتیل  بھ معناي فتیلھ اي است کھ افراد با مالیدن دو انگشت خود ازچرک انگشتان یا چرک 

بدن درست مي کنند و بھ ھر حال این کلمھ کنایھ است از حقارت و بي مقداري چیزي کھ کسي بھ امر آن اعتنا نمي کند، 
ولي خداي تعالي ھمان را نیز مورد اعتنا قرار مي دھد)

راه گشاد میان دو کوه - جاده وسیع - دّرهفَج ـ72

راھھاي گشاد میان دو کوه - جاده ھاي وسیع - دّره ھا (جمع فّج)ِفجاجاً ـ73

فُجاِر ـ74
گنھکاران پرده در - کافران ھتاک(کلمھ تفجیر بھ معناي آن است کھ آب آنقدر زیاد شود كھ سد و مانع جلو خود را بشكند  

و گناه را ھم اگر فجور مي گویند، براي این است کھ گناھکار، پرده حیا را پاره مي کند و از صراط مستقیم خارج گشتھ، بھ 
بسیاري از گناھان مبتال مي شود و اگر صبح را فجر مي گویند، باز براي این است کھ روشني پرده ظلمت را پاره کرده بھ 

ھمھ جا منتشر مي شود)

فَجِر ـ75

سپیده دم (َفْجردر اصل بھ معني باز كردن وشكافتن است اگر صبح را فجر مي گویند . براي این است کھ روشني پرده 
ظلمت را پاره کرده بھ ھمھ جا منتشر مي شود .کلمھ فجر دو مصداق دارد یکي فجر اول کھ آن را کاذب مي گویند چون 
دوام ندارد، بعد از اندکي از بین مي رود و شکلش شکل دم گرگ است، وقتي آن را باال مي گیرد و بھ ھمین جھت آن را 

ذنب السرحان مي نامند و عمودي از نور است کھ در آخر شب در ناحیھ شرقي افق پیدا مي شود و این وقتي است  کھ 
فاصلھ خورشید از دایره افق بھ ھیجده درجھ زیر افق برسد، آنگاه بھ تدریج رو بھ گسترش نھاده از بین مي رود و چون 

ریسماني سفید رنگ بھ آخر افق مي افتد و بھ صورت فجر دوم در مي آید، کھ آن را فجر دوم یا فجر صادق مي نامند و بدین 
جھت صادقش مي گویند، کھ از آمدن روز خبر مي دھد و متصل بھ طلوع خورشید است)

گناھکاران (جمع فاجراسم فاعل از کلمھ فجر بھ معناي انفجار و شکاف وسیع برداشتن است، گناه را ھم بدان جھت فجور فَجرةُـ76
نامیده اند کھ باعث شکافتھ شدن و دریده شدن حرمت دیانت و پرده حیا است)

فُجرت ـ77
شكافتھ شوند - آبشان آنقدر باال بیاید كھ سد و موانع پیش رویش را بشكند (کلمھ تفجیر بھ معناي آن است کھ آب آنقدر زیاد 

شود كھ سد و مانع جلو خود را بشكند لذا  عبارت "َوِإَذا ٱْلِبَحاُر ُفجَِّرْت " را مفسرین این گونھ ترجمھ كرده اند كھ "وقتي كھ 
دریاھا بھ ھم متصل گردند " و گناه را ھم اگر فجور مي گویند، براي این است کھ گناھکار، پرده حیا را پاره مي کند و از 

صراط مستقیم خارج گشتھ، بھ بسیاري از گناھان مبتال مي شود و اگر صبح را فجر مي گویند، باز براي این است کھ 
روشني پرده ظلمت را پاره کرده بھ ھمھ جا منتشر مي شود)

شكافتیمفَجرنا ـ78

محل وسیع - ساحت و درگاهفَجوٍةـ79

گناھکاریش (از کلمھ فجر بھ معناي انفجار و شکاف وسیع برداشتن است، گناه را ھم بدان جھت فجور نامیدند کھ باعث فُجورهاـ80
شکافتھ شدن و دریده شدن حرمت دیانت و پرده حیا است)

فَحشاِء ـ81
اعمال بسیار زشت از قبیل زنا و امثال آن (کلمھ فحش و فحشاء و فاحشھ بھ معناي کردار و گفتار زشتي است کھ زشتیش 
بزرگ باشد . و بعید نیست کھ اصل در معناي آن خروج از حد در کار غیر سزاوار باشد و لذا گفتھ مي شود : غبن فاحش 

یعني بیش از حد تحمل مغبون شدن)
سفالفَخاِر ـ82

کسي کھ زیاد وھمیشھ افتخار و خود برتربینی و مباھات مي کندفَخوٍر ـ83
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ِفداًء ـ84
َعَوض - جایگزین (فداء عبارت است از اینکھ انسان خیانت و عمل خالفي انجام داده باشد کھ اثر سوء و کیفر جاني و 

مالي آن گریبانش را بگیرد و بخواھد آن کیفر را با چیز دیگر عوض کند، آن چیز را ھر چھ کھ باشد فداء  یا فدیھ 
مي نامند، پس فداء آن عوضي است کھ انسان مي دھد تا از آن اثر سوء رھائي یابد، مثال کسي کھ در جنگ اسیر شده، بھ 
عوض خود یا مالي مي دھد و یا شخصي را و یا کسي کھ جرمي و خیانتي مرتکب شده، مقداري مال بھ عنوان کفاره یا 

جریمھ مي پردازد )

ِفديةٌ ـ85
َعَوض - جایگزین (کلمھ فدیھ بھ معناي بدل و عوض است و در اینجا بھ معناي عوض مالي است کھ می پردازند تا 

جایگزین کشتن آنان گردد.فداء و فدیة عبارت جایگزیني مال یا شخص دیگري بھ جاي خود براي رھایي از كیفرعملي یا 
رفع اسارت در جنگ)

بھ جاي اوجایگزین قرار دادیمفَديناه ـ86

گوارا (اگر در مورد آب بھ كار رود منظور آبي بسیار خوش طعم مي باشدیا آبي است کھ سوز عطش را مي شکند و یا فُرات ـ87
آبي است کھ خنک باشد)

تك ھا (جمع فرد و بھ معناي ھر چیزي است کھ از یک جھت منفصل و جداي از غیر خود باشد و در مقابل آن زوج قرار فُرادٰي ـ88
دارد کھ بھ معناي چیزي است کھ از یک جھت با غیر خود اختالط داشتھ باشد)

فرار - در رفتنِفراراً ـ89

فَراِش ـ90
 ملخھایي كھ تعدادشان بھ حدي باشد کھ زمین را فرش کنند، یعني روي گرده ھم سوار شده باشند، پس فراش بھ معناي 

غوغاي ملخ است(تشبیھ مردم بھ فراش در روز قیامت شاید از این جھت باشد كھ فراش وقتي جست و خیز مي کند مانند 
مرغان نقطھ معلومي را در نظر نمي گیرد و بھ طرف معیني نمي پرد، بلکھ بدون جھت پرواز مي کند، مردم نیز در روز 

قیامت چنین حالتي دارند، وقتي از قبورشان سر بر مي آورند آن چنان ترس و فزع از ھمھ جھات احاطھ شان مي کند کھ 
بي اختیار و بي ھدف بھ راه مي افتند و در جستجوي منزلھا کھ یا  سعادت است و یا شقاوت سرگردانند)

بستر( این كلمھ بھ عنوان كنایھ ای برای "زن و ھمسر" نیز استعمال مي شود)ِفراشاً ـ91

جدایيِفراق ـ92

گریخت - فرار كردفَرت ـ93

کثافاتي کھ در روده ھاست و در روده بزرگ جمع مي شود، ولي وقتي بھ خارج آمد آن را سرگین گویند (بنا بھ قولی فَرٍث ـ94
مقصود از فرث، آن چیزي است کھ در شکمبھ است)

شكافتھ شد - پاره شد (کلمھ فرج بھ معناي پیدا شدن شکاف بین دو چیز است)فُِرجت ـ95

عورتش - شرمگاھش (کلمھ فرجھ و فرج بھ معناي شکاف در میان دو چیز است کھ در قرآن کریم برای رعایت عّفت فَرجها ـ96
کالم، کنایھ از عورت است و"احصنت فرجھا "یعني داراي عّفت بود)

شاد شدفَِرح ـ97

فَِرح ـ98
ھمیشھ شادمان (صفت مشبھھ از فرح وچون الزمھ شادماني ھمیشگي در دنیا،بي فكري و سبك مغزي است بھ معني 

خوشگذران، مست و مغرورو كسي كھ دچارغفلت و سبک مغزي  در اثر سوء استفاده از نعمتھاي الھي است، ھم  در 
قرآن استفاده شده است در عباراتي نظیر "ِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِحبُّ ٱْلَفِرِحیَن " ولي در آخرت شادماني ھمیشگي یكي از پاداشھایي 

است كھ بھ نیكان عطا مي شود لذا در عبارت "َفِرِحیَن ِبَما َءاَتاُھُم ٱللَُّھ ِمن َفْضِلِھ " بھ معني اصلیش یعني "ھمیشھ شادمانھا 
"آمده است)

شاد شدند - دل خوش نمودندفَِرحواْ ـ99

فَِرحونَـ100
ھمیشھ شادمانھا (صفت مشبھھ از فرح وچون الزمھ شادماني ھمیشگي در دنیا،بي فكري و سبك مغزي است بھ معني 

خوشگذران، مست و مغرورو كسي كھ دچارغفلت و سبک مغزي  در اثر سوء استفاده از نعمتھاي الھي است، ھم  در 
قرآن استفاده شده است در عباراتي نظیر "ِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِحبُّ ٱْلَفِرِحیَن " ولي در آخرت شادماني ھمیشگي یكي از پاداشھایي 

است كھ بھ نیكان عطا مي شود لذا در عبارت "َفِرِحیَن ِبَما َءاَتاُھُم ٱللَُّھ ِمن َفْضِلِھ " بھ معني اصلیش یعني "ھمیشھ شادمانھا 
"آمده است)
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فَِرِحني ـ101

ھمیشھ شادمانھا (صفت مشبھھ از فرح و از جملھ صفاتی است کھ با توجھ بھ موضوع جملھ ھم معنی ناپسند دارد و ھم 
پسندیده. در عباراتي نظیر "ِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِحبُّ ٱْلَفِرِحیَن: بھ یقین اهللا "فرحین" را دوست ندارد " چون الزمھ شادماني ھمیشگي 
در دنیا ،بي فكري و سبك مغزي است بھ معني خوشگذران  مست و مغرور و كسي كھ دچارغفلت و سبک مغزي در اثر 

سوء استفاده از نعمتھاي الھي است، می باشد کھ پسندیده نیست ولي در عبارت "َفِرِحیَن ِبَما َءاَتاُھُم ٱللَُّھ ِمن َفْضِلِھ " بھ معني 
اصلیش یعني "ھمیشھ شادمانھا "آمده است چون در آخرت شادماني ھمیشگي یكي از پاداشھایي است كھ بھ نیكان عطا مي 

شود)

تك ھا ( فرد  بھ معناي ھر چیزي است کھ از یک جھت منفصل و جداي از غیر خود باشد و در مقابل آن زوج قرار دارد فَرداً ـ102
کھ بھ معناي چیزي است کھ از یک جھت با غیر خود اختالط داشتھ باشد)

ِفردوِس ـ103
بھشت - باالي بھشت (در مورد این كلمھ ھم ضمیر مذکر استفاده مي شود وھم مؤنث و بھ طوري کھ گفتھ شده کلمھ اي 

است رومي بھ معناي بستان و بعضي ھم گفتھ اند کلمھ اي است سریاني بھ معناي تاکستان و اصل آن فرداس بوده و بعضي 
دیگر گفتھ اند کلمھ اي است سریاني و بھ معناي باغ انگور . و بعضي گفتھ اند کلمھ اي است حبشي و بعضي گفتھ اند عربي 

است و بھ معناي باغ پر درختي است کھ بیشتر درختانش انگور باشد)
گریختم - فرار كردمفَررت ـ104

گریختید - فرار كردیدفَررتمـ105

بسترھا (جمع فراش و چون این كلمھ بھ عنوان كنایھ از ھمسر و زن نیز بھ كار مي رود برخي مراد ازعبارت " فرش فُرٍش ـ106
مرفوعھ " را زنان ارجمندي دانستھ اند کھ در عقل و جمال و کمال قدر و منزلتي بلند دارند)

فَرشاً ـ107
چھارپایاِن خردساالن یا کوچک جثھ( در عبارت "ِمَن ٱْلَأْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا ُکُلوْا "از این جھت کھ از کوچکي مانند فرش 

زمینند و یا این کھ مانند فرش لگد مي شوند و ممكن است ھم منظور ھمان فرش معروف باشد و آن وقت منظور از آیھ مي 
شود چھارپایاِن پشم دھنده و كرك دھنده. ھمچنین طبق روایتی بھ چھارپایان درشت ھیکل مثل گاو و شتر حمولھ گفتھ شده 

و بھ چھارپایان با جثھ کوچکتر مثل گوسفند "فرش" می گویند)
آن را گستردیمفَرشناهاـ108

فَرض ـ109
معین کرد - تعیین کرد - سھم داد - واجب گردانید (کلمھ فرض دراصل جدا کردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر گذاشتن در 
آن قطعھ معني مي دھد و در مورد واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع اختصاص مي دھد، استفاده 
مي شود در عبارت "َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ ٱْلَحجَّ "منظور این است كھ با احرام بستن و گفتن تلبیھ(لبیک گفتن) حج را بر خود 

واجب كرد)

فَرضتمـ110
مقرر کردید - تعیین کردید (کلمھ فرض دراصل جدا کردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر گذاشتن در آن قطعھ معني مي دھد 

و در مورد واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع اختصاص مي دھد، استفاده مي شود در عبارت "َفَمن 
َفَرَض ِفیِھنَّ ٱْلَحجَّ "منظور این است كھ با احرام بستن و گفتن تلبیھ(لبیک گفتن) حج را بر خود واجب كرد)

فَرضنا ـ111
واجب گردانیدیم (کلمھ فرض دراصل جدا کردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر گذاشتن در آن قطعھ معني مي دھد و در مورد 
واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع اختصاص مي دھد، استفاده مي شود در عبارت "َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ 

ٱْلَحجَّ "منظور این است كھ با احرام بستن و گفتن تلبیھ(لبیک گفتن) حج را بر خود واجب كرد)

فَرضناها ـ112
آن را الزم و واجب گردانیدیم (کلمھ فرض دراصل جدا کردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر گذاشتن در آن قطعھ معني مي 

دھد و در مورد واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع اختصاص مي دھد، استفاده مي شود در عبارت 
"َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ ٱْلَحجَّ "منظور این است كھ با احرام بستن و گفتن تلبیھ(لبیک گفتن) حج را بر خود واجب كرد)

تجاوز از حق و خروج از آن (از افراط بھ معني اسراف و زیاده روي)فُرطاً ـ113

فَرطت ـ114
اھمال كاري و تقصیر و كوتاھي كردم (یكي از معاني باب تفعیل ضد معني باب افعال است لذا تفریط بھ معني كوتاھي 

كردن و افراط بھ معني زیاده روي است. در عبارت "َأن َتُقوَل َنْفٌس َیا َحْسَرَتىٰ عَلىٰ َما َفرَّطُت ِفي َجنِب ٱللَِّھ ". بنا بھ 
روایات "کوتاھی در مورد جنِب اهللا" استعاره اي براي کوتاھی در پیروی و کسب محّبِت معصومین علیھم السالم می باشد 

چون ھمھ اعمال آنھا مورد رضایت پروردگار است)

اھمال كاري و تقصیر و كوتاھي كردید(یكي از معاني باب تفعیل ضد معني باب افعال است لذا تفریط بھ معني كوتاھي فَرطتم ـ115
كردن و افراط بھ معني زیاده روي است)

اھمال كاري و تقصیر و كوتاھي كردیم(یكي از معاني باب تفعیل ضد معني باب افعال است لذا تفریط بھ معني كوتاھي فَرطْنا ـ116
كردن و افراط بھ معني زیاده روي است)
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لقب پادشاه مصر-نام جبار و دیکتاتور نژاد قبط و پادشاه ایشان (البتھ کلمھ فرعون در قرآن كریم فقط براي فرعون زمان ِفرعونَ ـ117
موسي علی نبینا و علیھ السالم استفاده شده است)

فرعش - شاخھ اشفَرعها ـ118

فارغ شدي - فراغت یافتيفَرغْتـ119

پاره اي - بخشيِفرٍق ـ120

جدا كردني نگفتني و وصف نا شدني (چون مفعول مطلق شده)فَرقاً ـ121

جدا سازنده- وسیلھ تشخیص و جدا سازی(از اسامی قرآن کریم بھ معنی جدا کننده حق از باطل )فُرقَانَـ122

جدایي انداختي - تفرقھ ایجاد كرديفَرقْت ـ123

گروه - قسمتِفرقٍَة ـ124

شكافتیم - جدا كردیم (عبارت "َفَرْقَنا ِبُکُم ٱْلَبْحَر "یعني دریا را براي شما شكافتیم)فَرقْنا ـ125

قسمت قسمتش كردیم - جدا جدایش كردیم (در عبارت"ُقْرَءانًا َفَرْقَناُه "منظور این است كھ قرآن کریم نزد خدا تجزیھ شده بھ فَرقْناه ـ126
آیات نبوده، بلکھ یکپارچھ بوده، بعدًا آیھ آیھ شده و براي فھم بھتر مردم بھ تدریج نازل گردیده است)

بسیار دستھ دستھ كردند - بسیاربخش بخش كردند - بسیارمتفرق ساختند - بسیارپراكنده كردند(از معانی باب تفعیل، کثرت فَرقُواْ ـ127
است)

فرار كنید - بگریزیدِفرواْ ـ128

سوراخھا و شكافھا (جمع فرجھ)فُروٍج ـ129

فُروِجِهم ـ130
شرمگاھھایشان (کلمھ فروج جمع فرج است بھ معناي عورت زن و مرد است، کھ مردم از بردن نام آنھا شرم مي کنند و 

حفظ فروج در قرآن کریم از جھت رعایت عّفت کالم، کنایھ ای برای اجتناب از ارتباط نامشروع است، از قبیل زنا و 
لواط و یا جمع شدن با حیوانات و امثال آن)

فُروجهنـ131
شرمگاھھاي آن زنان (کلمھ فروج جمع فرج است بھ معناي عورت زن و مرد است، کھ مردم از بردن نام آنھا شرم 

مي کنند و حفظ فروج در قرآن کریم از جھت رعایت عّفت کالم، کنایھ ای برای اجتناب از ارتباط نامشروع است، از قبیل 
زنا و لواط و یا جمع شدن با حیوانات و امثال آن)

نوظھور و عظیمفَِرياً ـ132

مھریھ -آنچھ واجب شده و تخصیص یافتھ (دراصل جداکردن قطعھ اي از چیزي و تأثیر گذاشتن در آن قطعھ معني مي فَِريضِة  ـ133
دھد و در مورد واجب کردن ھم چون پاره اي از حکم را بھ آن موضوع اختصاص مي دھد،استفاده مي شود)

فَِريق ـ134
گروھي (در آیھ شریفھ 30 از سوره مبارکھ اعراف در عبارت ""َفِریقًا َھَدىٰ َوَفِریقًا َحقَّ َعَلْیِھُم ٱلضََّلاَلُة"،  "فریقًا" در 

ابتدای آیھ مفعول برای فعل "ھدی" نیست چون مفعول قبل از فعل نمی آید بلکھ قید حالت یا مفعول فیھ برای جملھ "کما 
بدأکم تعودون" در آیھ قبل است و برای ھمین این گونھ ترجمھ شده است: "(آن برگشتنتان بھ این شکل است کھ دو گروه 

می شوید)گروھی کھ پروردگار آنان را ھدایت کرد و گروھی کھ بر آنان ضاللت و گمراھی محقق و ثابت شد ")

دو گروهفَِريقَاِن ـ135

دو گروهفَِريقَيِن ـ136

ترسفَزع ـ137

ترس و فزع از بین برده شد (ماضي مجھول از تفزیع است و تفزیع بھ معناي از بین بردن ترس و وحشت از دلھاست)فُزع ـ138

وحشت كرد - ترسید - دچار ھراس شدفَِزع ـ139

بھ وحشت افتادندفَِزعواْ ـ140
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فساد - تباھيفَساد ـ141

تباه شد - فاسد شد (در عباراتي نظیر "لََّفَسَدِت ٱْلَأْرُض "َفَسَدْت" بوده كھ بھ دلیل رسیدن دو ساكن بھ ھم كسره گرفتھ است)فَسدِت ـ142

آن دو تباه شدند - آن دو فاسد شدندفَسدتا ـ143

نافرماني كرد - از محدوده اطاعت خارج شد(فسق در اصل بھ معناي بیرون شدن ھستھ خرما از پوستھ است، بھ ھمین فَسق ـ144
جھت بھ کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز "فاسق" می گویند)

نافرماني  - خروج از محدوده اطاعت (فسق در اصل بھ معناي بیرون شدن ھستھ خرما از پوستھ است، بھ ھمین جھت بھ ِفسق ـ145
کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز "فاسق" می گویند)

نافرماني كردند - از محدوده اطاعت خارج شدند(فسق در اصل بھ معناي بیرون شدن ھستھ خرما از پوستھ است، بھ ھمین فَسقُواْ ـ146
جھت بھ کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز "فاسق" می گویند)

فُسوقـ147
خروج از طاعت و گرایش بھ معصیت  - بیرون رفتن از بندگي - سرپیچي کردن از فرمان پروردگار ( کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، بھ ھمین جھت بھ کسی 
کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز "فاسق" می گویند)

سستي و ترس نشان دادید (اصل آن فشل : ضعف توأم با ترس)فَِشلْتم ـ148

از شیر جدا شدن  و شیر ندادن بھ بچھ - فاصلھ انداختن بین طفل و شیر خوردنِفصالًاـ149

از شیر جدا شدنش - شیر ندادن بھ او- فاصلھ انداختن بین او و شیر خوردنشِفصالُه ـ150

فَصِل ـ151
جدایي - جدا کننده (فصل بھ معني تمیز و درک تفاوت بین دو چیز است و اگر روز قیامت را روز فصل خوانده، بدین 
دلیل است کھ آن روز، روز جدا شدن حق از باطل است، روزي کھ بھ حکم خدا و قضاي او بین حق و باطل و یا بین 

مجرم و متقي، جدایي مي افتد . و ھر یک از دیگري متمایز مي شود. عبارت"َقْوٌل َفْصٌل" یعنی: سخني کھ در شناسایي حق 
از باطل تمام کننده ي بحثھا و اختالفات است)

سخني کھ در شناسایي حق از باطل تمام کننده ي بحثھا و اختالفات استفَصلَ ٱلِْخطَاِبـ152

بیرون برد (عبارت "َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِبـٱْلُجُنوِد " یعني طالوت سپاھیانش را (از مقّرشان) بیرون برد)فَصلَ بِــ153

جدا شد - بیرون رفت (در عبارت "َلمَّا َفَصَلِت ٱْلِعیُر " یعني كاروان از مبدأ جداشد یا بھ راه افتاد. كسره "ت" نیز بھ دلیل فَصلَِتـ154
رسیدن دو ساكن بھ ھم مي باشد)

فُصلَتـ155
جزء جزء شده - مفصًال بیان شده -در نھایت روشني بیان شد(و مراد از تفصیل آیات قرآن در عباراتي نظیر "ِکَتاٌب 

ُفصَِّلْت َءاَیاُتُھ "این است کھ اجزاي آن  از یکدیگر بھ حّدي جدا و متمایز شده و مفّصل بیان شده تا شنونده ي آگاه بھ اسلوب 
کالم بتواند معاني آن را بفھمد و مقاصدش را تعقل کند)

فَصلْنا ـ156
جزء جزء كردیم - مفصل بیان كردیم - در نھایت روشني بیان كردیم(و مراد از تفصیل آیات قرآن در عباراتي نظیر 

"ِکَتاٌب ُفصَِّلْت َءاَیاُتُھ "این است کھ اجزاي آن  از یکدیگر بھ حّدي جدا و متمایز شده و مفّصل بیان شده تا شنونده ي آگاه بھ 
اسلوب کالم بتواند معاني آن را بفھمد و مقاصدش را تعقل کند)

آن جزء جزء كردیم - آن رامفصل بیان كردیم - آن را در نھایت روشني بیان كردیمفَصلْناهـ157

فَِصيلَِتِه ـ158
قبیلھ و قومش (وقتي از یک قبیلھ کھ ھمھ در جد بزرگ مشترکند، یک تیره جدا شود و جدي اختصاصي و جداگانھ براي 
خود قائل شود، آن تیره را فصیلھ از آن قبیلھ مي گویند و بعضي دیگر گفتھ اند : فصیلھ بھ معناي عشیره نزدیکي است کھ 

از یک قبیلھ جدا شده باشد، نظیر پدران نزدیک و عموھاي نزدیک)
نقرهِفضٍة ـ159

فَضلـ160

زیادي و فزوني در كارھاي ستوده - فضیلت و برتری- بخششي كھ بھ دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفتھ، 
صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است (کلمھ فضل مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي است، با این 
تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در نا ستوده 

است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است. "ِذي َفْضٍل" 
یعنی: صاحب برتری و فضیلت. منظور از عبارت "َوَلا َتنَسُوْا ٱْلَفْضَل َبْیَنُکْم " این است کھ در روابط اجتماعیتان این طور 

نباشید کھ فقط بھ کسي سود برسانید کھ برایتان سودي داشتھ باشد بلکھ بھ این نیت نیکوکاري کنید کھ رضاي الھي را بھ 
دست آورید)
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فَضلَ ـ161
فضیلت داد - برتري بخشید - فزوني داد (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفتھ، 

صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي است، با این تفاوت کھ 
فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در نا ستوده است." ذي 

فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فَضلْتکُم ـ162
شما را فضیلت دادم -شما را  برتري بخشیدم - شما را فزوني دادم (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد 

مورد بخشش قرار گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي 
است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در 

نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فَضلَکُم ـ163
شما را فضیلت داد -شما را  برتري بخشید - شما را فزوني داد (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد 

مورد بخشش قرار گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي 
است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در 

نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فَضلْناـ164
فضیلت دادیم -برتري بخشیدیم - فزوني دادیم (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار 

گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي است، با این 
تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در نا ستوده 

است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فَضلْناهم ـ165
آنان را فضیلت دادیم -آنان را برتري بخشیدیم - آنان را فزوني دادیم (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد 
مورد بخشش قرار گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي 
است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در 

نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فُضلُواْ ـ166
فضیلت داده شدند - برتري بخشیده شدند  - فزوني داده شدند (کلمھ فضل بھ بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد مورد 

بخشش قرار گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي 
است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در 

نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال شایستھ اش از دیگران افزون تر است)

فَضلَه ـ167

پاداش و بخشش زیادش كھ بیشتر از استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفتھ مي باشد- فضیلت و برتریش(کلمھ فضل بھ 
بخششي گویند كھ بھ دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفتھ، صورت نمي گیرد بلكھ از زیادي كرم شخص بخشنده 

است و مانند کلمھ فضول بھ معناي زیادي است، با این تفاوت کھ فضل بھ طوري کھ گفتھ اند زیادي در مکارم و کارھاي 
ستوده است و فضول، بھ معناي زیادي در نا ستوده است." ذي فضل" بھ معناي كسي است كھ صفات پسندیده و اعمال 

شایستھ اش از دیگران افزون تر است و عبارت "ُیْؤِت ُکلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُھ : و تا بھ ھر صاحب زیادي و فزوني در 
كارھاي ستوده یا صاحب برتری و فضیلتی، فضیلت و برتریش را بدھد" بھ این معنی است کھ اراده الھی بر این قرار 

گرفتھ است کھ در این عالم عاقبت کسی را کھ دارای فضیلت و برتری است ولی دیگران سعی در پنھان نمودن فضیلتش 
دارند را بھ جایگاه واقعیش برساند. عالوه بر معنی عمومی آیھ بنا بھ روایاتی از جملھ روایتی از امام باقر علیھ السالم 
یکی از مصادیق آن حضرت علی علیھ السالم است کھ دوستنانش از ترس جانشان و دشمنانش از روی کینھ خود بھ او 

فضائلش را پنھان می نمودند ولی عاقبت پروردگارش فضائل او را زبانزد خاص و عام خواھد نمود)

فَطَر ـ168
آفرید(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، خلقت را 

فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی را پاره 
مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)

فَطَرت ـ169
شكافت - پاره شد(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، 
خلقت را فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی 

را پاره مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)
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ِفطْرةَ ـ170
آفرینش - نوعي از خلقت(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از 

آیات، خلقت را فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و 
نیستی را پاره مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت، 
فطرة اهللا عبارت است از قدرت بر شناختن ایماني کھ با آب و گل آدمي سرشتھ شده است، چنانکھ آیھ شریفھ و لئن سالتھم 

من خلق السموات و االرض لیقولن اهللا بھ آن اشاره مي کند)

فَطَرکُم ـ171
 شما را آفرید(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، 

خلقت را فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی 
را پاره مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)

فَطَرنا ـ172
ما را آفرید(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، خلقت 

را فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی را پاره 
مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)

فَطَرِني ـ173
مرا آفرید(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، خلقت را 

فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی را پاره 
مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)

فَطَرهن ـ174
آنھا را آفرید(معني اصلي کلمھ فطر پاره کردن و چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن. در بسیاري از آیات، خلقت 
را فطر و خالق را فاطر نامیده است و بدین جھت از این کلمھ استفاده شده کھ گویی پروردگار متعال عدم و نیستی را پاره 

مي کند و موجودات را از شکم آن بیرون مي آورد و کلمھ فطرت بر وزن ِفعلت یعني نوع خاصی از خلقت)

اختالل و از ھم پاشیدگيفُطُوٍر ـ175

جفا کار بي رحمفَظّاً ـ176

فَعالٌ ـ177
بسیار انجام دھنده (در عبارت "ِإنَّ َربََّک َفعَّاٌل لَِّما ُیِریُد: بھ یقین پروردگارت برای آنچھ بخواھد، بسیار انجام دھنده است" 
منظور این است کھ کاری را کھ اراده کرده با تمام جزئیات و بھ طور کامل انجام می دھد. فعل شامل ھم کارھای با قصد 
و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با 

قصد و ھدف می باشد)

انجام داد (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود فَعلَ ـ178
تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام دادن (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود ِفعلَ ـ179
تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام داده شد (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فُِعلَ ـ180
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام دادي - كردي (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل فَعلْت ـ181
معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

كارتو (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری فَعلَتک ـ182
داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

انجام دادید - كردید (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلْتم ـ183
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

آن را انجام دادم (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلْتها ـ184
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

آن زنان انجام دادند (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلْنـ185
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

فَعلْناـ186
انجام دادیم - کردیم (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای 

محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد. عبارت "َوَتَبیََّن َلُکْم َکْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم" یعنی : "و 
برای شما آشکار گشت کھ در مورد آنان چھ کردیم(چگونھ در برابر ظلمشان آنھا را مجازات نمودیم)")

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



انجام دادند - كردند (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلُواْ ـ187
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

آن را انجام دادند (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلُوه ـ188
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

آن را انجام داد (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای فَعلَه ـ189
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

فقر - تھیدستي -محتاجی -نیازمندیفَقْر ـ190

فُقَراِء ـ191

فقیران - تھیدستان- نیازمندان - محتاجان(کلمھ مسکین بھ معناي کسي است کھ از فقیر بدحال تر باشد بھ عبارت دیگر فقیر 
با برطرف شدن نیازش دیگر فقیر نیست و چھ بسا غني شود بھ عبارت دیگرھنوز کارد بھ استخوانش نرسیده کھ دست بھ 
سوي مردم دراز کند ولي مسكین كسي است كھ حتي اگر نیازش را بر طرف كنند باز ھم  طولي نمي كشد كھ محتاج مي 

شود یا در ھمان دم ازجھت دیگر محتاج است و بائس از ھر دو بد حال تر است  در حدیثی از امام صادق علیھ السالم 
آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب کمک می نماید  در حدیثی از امام صادق علیھ 

السالم آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب کمک می نماید)

فَقَعواْـ192
پس بیفتید - پس فرود آیید - پس بھ رو بھ زمین بیفتید(در اصل "فوقعوا":(پس وقوع یابید) بوده کھ براي سھولت تلفظ بھ 
این شکل درآمده است و "وقوع"عبارت است از حدوث و پدید آمدن،اتفاق افتادن، قرار گرفتن و فرود آمدن کھ از میان 

این معاني در عبارت "َفَقُعوْا َلُھ َساِجِدیَن" فرود آمدن و افتادن مناسب ترین است کھ بر این اساس معني عبارت مي شود : 
براي او بھ سجده بیفتید)

فَِقري ـ193

فقیر - تھیدست- نیازمند - محتاج(کلمھ مسکین بھ معناي کسي است کھ از فقیر بدحال تر باشد بھ عبارت دیگر فقیر با 
برطرف شدن نیازش دیگر فقیر نیست و چھ بسا غني شود بھ عبارت دیگرھنوز کارد بھ استخوانش نرسیده کھ دست بھ 

سوي مردم دراز کند ولي مسكین كسي است كھ حتي اگر نیازش را بر طرف كنند باز ھم  طولي نمي كشد كھ محتاج مي 
شود یا در ھمان دم ازجھت دیگر محتاج است و بائس از ھر دو بد حال تر است  در حدیثی از امام صادق علیھ السالم 

آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب کمک می نماید  در حدیثی از امام صادق علیھ 
السالم آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب کمک می نماید)

آزاد كردن - باز كردنفَک ـ194

فكر كرد - اندیشیدفَکَّرـ195

فَِکِهني ـ196
خوشحاالن و شادمانان - مغروران از شادي و خوشي - آنان كھ باھم مي گویند ومي خندند (جمع "فكھ" بھ معناي غرور 

از خوشحالي است و معناي عبارت"َوِإَذا ٱنَقَلُبوْا ِإَليٰ َأْھِلِھُم ٱنَقَلُبوْا َفِکِھیَن " این است كھ : بعد از آنکھ بھ سوي اھل خود 
برمي گردند از خندیدن بھ مؤمنین و با چشم و اشاره مسخره کردن ایشان و از عملي کھ کردند خوشحال مي گردند . ممکن 

ھم ھست از فکاھت بھ معناي گفتگوي چند نفر دوست و مانوس با ھم باشد و معنا این باشد کھ چون بھ اھل خود 
برمي گردند، دور ھم مي نشینند و تعریف مي کنند، کھ من چھ کردم و تو چھ کردي)

فالنيفُلَاناً ـ197

فَلَقـ198
سپیده دم (کلمھ فلق - بھ فتحھ اول و سکون دوم - بھ معناي شکافتن و جدا کردن است و این کلمھ در صورتي کھ با دو 

فتحھ باشد صفت مشبھھ اي بھ معناي مفعول خواھد بود، یعني شكافتھ شده . غالبا این کلمھ بر ھنگام صبح اطالق مي شود 
و فلق یعني آن لحظھ اي کھ نور گریبان ظلمت را مي شکافد و سر بر مي آورد)

فَلٍَکـ199
فلك -مدارات فضایي کھ ھر یک از اجرام آسماني در یکي از آن مدارھا سیر مي کنند (عبارت "کل في فلک یسبحون " 
یعني ھر یک از خورشید و ماه و نجوم و کواکب دیگر در مسیر خاص بھ خود حرکت مي کند و در فضا شناور است، 

ھمان طور کھ ماھي در آب شنا مي کند)
كشتي - كشتي ھا (ھم یک کشتي را فلک مي گویند و ھم جمع کشتیھا را. جمع فلکة)فُلِْک ـ200

فَواِحش ـ201
کارھاي زشت - زناھا - گناھان کبیره (جمع"فاحشة" بھ معناي ھر عملي است کھ متضمن فحش یعني زشتي باشد، ولي 

بیشتر در زنا استعمال مي شود دراین صورت مراد از ظلم، سایر گناھان کبیره و صغیره است و ممکن است فاحشھ را بھ 
معناي گناھان کبیره بگیریم و ظلم را بھ معناي گناھان صغیره بدانیم)

برگشتن و مھلت اندکفَواٍق ـ202
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میوه ھا (جمع فاکھھ است کھ بھ معناي ھر میوه اي است کھ  بھ عنوان مکمل غذا خورده مي شود، نھ بھ عنوان غذا)فَواِکهـ203

میوه ھا (جمع فاكھة)فَواِکه ـ204

دور شدن چیزي از آدمي، بھ نحوي کھ دسترسي بھ آن ممکن نباشدفَوت ـ205

جماعتي کھ بھ سرعت از جایي عبور کنندفَوج ـ206

پس سوگند بھ پروردگارفَوربـ207

پس سوگند بھ پروردگارتفَوربکـ208

غلیان و جوشش آنھا - جوشش و خروش آنھا (عبارت "َیْأُتوُکم مِّن َفْوِرِھْم َھـَٰذا ُیْمِدْدُکْم َربُُّکم" یعني : دشمنان در ھمین فَوِرِهم ـ209
لحظھ، با جوشش و خروششان(با بیشترین تعداد ممکنشان) بھ سمت شما بیایند، پروردگارتان شما را یاري مي دھد)

رسیدن و دست یافتن بھ ھدف و آرزو- کامیابي (کلمھ فوز بھ معناي رسیدن بھ مقصود است و اگر بھشت را پیروزي و فَوزـ210
فوزي عظیم خوانده، بدین جھت است کھ آخرین و نھایت سعادتي است کھ آدمي بدان نائل مي شود)

بااليفَوق ـ211

باالي سر آنھا(در عبارت "َفْوَقُکُم ٱلطُّوَر "ضمھ میم بھ دلیل رسیدن ساكن وتشدید بھ ھم مي باشد)فَوقَکُمـ212

باالي آن - باالتر از آنفَوِقِه ـ213

باالي آن - باالتر از آنفَوقَها ـ214

باالي آنھافَوِقِهمـ215

باالي سر آنھا ( در عبارت "َفْوَقُھُم ٱلطُّوَر " ضمھ میم بھ دلیل رسیدن ساكن بھ تشدید مي باشد)فَوقَهم ـ216

باالي آنھافَوِقِهن ـ217

سیر آن - گندم آن (فوم سیر و یا گندم است)فُوِمهاـ218

آن را فھماندیمفَهمناها ـ219

ِفيـ220
در- در مورد(مانند"َفَلا َتْظِلُموْا ِفیِھنَّ َأنُفَسُکْم : پس در مورد آنھا بھ خودتان ستم نکنید")- در مقایسھ با(در عباراتی نظیر: 

"َفَما َمَتاُع ٱْلَحَیاِة ٱلدُّْنَیا ِفي ٱْلَئاِخَرِة ِإلَّا َقِلیٌل : پس متاع و کاالی دنیا در مقایسھ با آخرت جز اندکی نیست")- در 
جمع(مانند"َلْو َخَرُجوْا ِفیُکم: اگردر جمع شما خارج می شدند")

در شماِفيکُمـ221

فیلِفيِل ـ222

در چھ ؟ (عبارت"فیم انت من ذکریھا "یعني تو از یادآوري بسیار قیامت در چھ ھستي ؟ یعني از اینکھ بوسیلھ کثرت ذکر ِفيم ـ223
از تاریخ آن آگاه شوي چھ چیز بدست مي آوري ؟ و خالصھ تو با کثرت ذکر قیامت علم بھ تاریخ آن نمي یابي)

در آن چھِفيماـ224

در ما - در میان ماِفينا ـ225

در آنِفيِه ـ226

درآنِفيها ـ227

درآنھا - درمیان آنھاِفيِهم ـ228

در آن دو- در میان آن دوِفيِهماـ229
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در مورد آن زنان - در آنھاِفيِهنـ230
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ترجمھکلمهفهرست

قـ1
از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از حضرت امام صادق علیھ السالم آمده است کھ این حروف اجزایي از 

اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب 
نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این 

واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست 
شده و اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید)

گوینده ايقَاِئلٌـ2

در نیمروز خوابیده ھا (از ماده قیلولھ و بھ معناي خواب نیمروز است)قَاِئلُونَ ـ3

گوینده اشقَاِئلُها ـ4

گوینده گانقَاِئِلنيـ5

ایستاده -برپا -پا بر جا- ثابت قدم-قیام کننده (کلمھ قیام بر وزن فیعال مي باشد و قیام بر ھر چیز بھ معناي درست 
کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است، چون قیام بھ معناي ایستادن است و ھمانگونھ کھ در 

زبان فارسی نیز معمول است  ایستادن پای ھر کار، کنایھ ای است برای مسلط بودن بر آن کار و مدیریت و مراقبت 
دقیق برای بھ سرانجام رساندن آن است در قرآن کریم در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ آل عمران و آیھ شریفھ 33 
َھ ِإلَّا ُھَو َوٱْلَمَلاِئَکُة َوُأْوُلوْا  سوره مبارکھ رعد، از پروردگار متعال با صفت "قائم" یاد نموده است: "َشِھَد ٱللَُّھ َأنَُّھ َلا ِإَلـٰ

َھ ِإلَّا ُھَو ٱْلَعِزیُز ٱْلَحِکیُم(آل عمران18): اهللا شھادت مي دھد کھ او ھمان است کھ معبودي جز او  ٱْلِعْلِم َقاِئَمًا ِبـٱْلِقْسِط َلا ِإَلـٰ
نیست و فرشتگان و صاحبان علم (انان ھم بھ یگانگي او شھادت مي دھند) ایستاده بھ عدل(گویي پاي ھر کار یا ھر 

امري از این عالم ایستاده تا ذره اي خالف عدل اتفاق نیفتد) ھیچ معبودي جز آن عزیز و حکیم نیست(ھم برای اجرای 
این عدالت قدرت دارد(عزیز) و ھم دانایی(حکیم))"

و "َأَفَمْن ُھَو َقاِئٌم َعَلىٰ ُکلِّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت...(رعد33): آیا پس کسی کھ او ایستاده است مسلط بر ھر شخصی بھ 
واسطھ آنچھ کسب نموده..." یعنی پای امور مربوط بھ ھمگان ایستاده تا ذره ای خالف عدالت اتفاق نیفتد و مبنای 

سرنوشتی کھ برای ھر کس تعیین می کند نیز عملکرد و اکتساب خود اوست(ِبَما َکَسَبْت) مثًال برای آن کس از 
بندگانش کھ نیتش خیر رساندن بھ دیگران است و تا حد توانش در این راه می کوشد، خیر دنیا و آخرت را فراھم می 

آورد. امام رضا علیھ السالم فرموده اند: "وقتی گفتھ می شود پروردگار قائم است نھ بھ معنی ایستادن روی پا با 
زحمت و سختی و خستگی مثل ایستادن سایر اشیاء است بلکھ معنایش این است کھ حافظ و قّیم اشیاء است مثل وقتی 

کھ گفتھ می شود: "فالنی قائم بھ امر فالنی است" یعنی کارھای او بھ دست فالنی است" ھمچنین قائم در کالم مردم بھ  
معنی "باقی" و بھ معنی "کفایت" نیز بھ کار می رود، مثل اینکھ گفتھ می شود: "قم بامر فالن" یعنی او را کفایت 

کن(نیازش را بھ طور کامل برطرف کن و کاری کھ دارد را بھ سرانجام برسان)")

ایستاده -برپا -پا بر جا (ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو قَاِئمةً ـ7
معنا است، یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل)

قَاِئمونَـ8
ایستاده -برپا -پا بر جا- ثابت قدم (عبارت"ٱلَِّذیَن ُھم ِبَشَھاَداِتِھْم َقاِئُموَن  " بھ این معني است کھ پاي شھادت خود مي 
ایستند و براي اداي گواھي ھاي خود پایبند و متعھدند،ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن 

خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو معنا است، یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل)

قَاِئِمني ـ9
قیام کنندگان (در عبارت " َوٱْلَقاِئِمیَن َوٱلرُّکَِّع ٱلسُُّجوِد "منظورکساني ھستند کھ خود را براي عبادت خدا و نماز بھ 

تعب وزحمت مي اندازند،ھر جا کلمھ قیام ذکر شود معناي معروف برخاستن بھ ذھن خطور مي کند کھ آن نیز بھ دو 
معنا است، یکي ایستادن و یکي قبول تصدي یک عمل )

بھ اندازه ي - فاصلھ میان دستگیره کمان و زه آن(کلمھ قاب و کلمھ قیب مانند کلمھ قاد و قید بھ معناي مقدار ھر چیز قَاب ـ10
است)

قبول کنندهقَاِبلـ11

قَاِئم ـ6
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کارزار کرد - جنگید (از آنجا کھ یکی از معانی باب مفاعلھ مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر است مقاتلھ یا قَاتلَ ـ12
قتال بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

کارزار کن - بجنگ (از آنجا کھ یکی از معانی باب مفاعلھ مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر است مقاتلھ یا قَاِتلْ ـ13
قتال بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاِتالَ ـ14
شما دو نفر کارزار کنید - شما دو نفر بجنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام 

آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو 
طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاتلَکُم ـ15
با شما جنگیدند (حرف الم در عبارت "َقاَتَلُکُم ٱلَِّذیَن " بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید حرکت گرفتھ. یکی از معانی کھ 
باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا 
چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا 

ھمان جنگیدن می باشد)

قَاِتلُواْـ16
کارزار کنید - بجنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو 
طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین 

دلیل مقاتلة(کھ "قاِتلوا" فعل امر آن می باشد) بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاتلُواْ ـ17
کارزار کردند - جنگیدند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 

دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ 
ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاتلُوکُمـ18
با شما کارزار کردند - با شما جنگیدند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن 

فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ 
را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاِتلُوهم ـ19
با آنان کارزار کنید -با آنان بجنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ 

صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می 
دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاتلَهم ٱللَّه ـ20
خدا آنان را بکشد-خدا آنان را نابود کند - خدا با آنان بجنگد (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ 

می کند انجام آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی 
نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قَاِدرـ21

قدرتمند - توانا-آنکھ تقدیر مي کند-آنکھ اندازه تعیین مي کند(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. 
در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن 

است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل 
منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري 
کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 

عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این 
اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا 

محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَاِدرونَ ـ22

قدرتمندان - توانایان-آنانکھ تقدیر مي کنند-آنانکھ اندازه تعیین مي کنند(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و 
اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن 

محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن 
نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 

دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن 
شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی 

اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و 
تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود 

بزرگتر است)
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قَاِدِرين ـ23

قدرتمندان - توانایان-آنانکھ تقدیر مي کنند-آنانکھ اندازه تعیین مي کنند(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و 
اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن 

محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن 
نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 

دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن 
شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی 

اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و 
تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود 

بزرگتر است)

قَاِرعةُ ـ24

کوبنده - یکي از اسامي قیامت( بدین جھت قیامت را قارعھ ( کوبنده)نامیده کھ آسمانھا و زمین را بھ ھم مي کوبد و بھ 
آسمان و زمیني دیگر تبدیل مي کند، کوھھا را بھ راه مي اندازد، خورشید را تیره و ماه را منخسف مي کند، ستارگان 
را مي ریزد و تمامي اشیا بھ قھر خداي تعالي دگرگون مي شوند. "َوَلا َیَزاُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ُتِصیُبُھم ِبَما َصَنُعوْا َقاِرَعٌة َأْو 
َتُحلُّ َقِریبًا مِّن َداِرِھْم: و ھمواره این گونھ است کھ کسانی کھ کفر ورزیدند(نعمتھا و فرامین الھی را نادیده گرفتھ بر 

آنھا سرپوش می گذارند) بھ دلیل آنچھ ساختھ و عمل کردند بھ آنھا کوبنده ای می رسد(شبیھ شخصی کھ سنگی را بھ 
سمت دیواری پرتاب کرده و سنگ پس از برخورد بھ آن دیوار بھ خودش اصابت می نماید کسی کھ با نافرمانی 
پروردگار بھ ظلم و فاسد پرداختھ نیز ھمواره در معرض اصابت پیامدھای کردار خودش می باشد) یا در محلی 

نزدیک بھ خانھ ھایشان فرود می آید(یا اینکھ پیامد فساد و ظلمشان دامنگیر وابستگانشان یا کسانی کھ در برابر ظلم و 
فسادشان سکوت کرده اند می شود) )

قَارونُ ـ25
نام فردي از قوم موسي علي نبینا و علیھ السالم کھ پسر عمو یا پسر خالھ حضرت نیز بوده است و پس از اینکھ بھ 
ثروتي مي رسد کھ حمل کلیدھاي گنجھایش گروھي تنومند را خستھ مي کرده، سر بھ طغیان بر مي دارد و حتي با 

اجیر کردن زني فاحشھ قصد تھمت زدن بھ حضرت موسي را داشتھ ولي آن زن از خدا شرم مي کند وبھ بي گناھي 
حضرت موسي شھادت مي دھد پس از این ماجرا زمین قارون و اموالش را در خود فرو مي برد.

مایلین بھ سوي باطل (قاسط بھ معناي عدول کننده از حق است، بر خالف کلمھ مقسط کھ بھ معناي عدول کننده بھ قَاِسطُونَ ـ26
سوي حق است . یکي از معاني باب افعال ضد معناي ثالثي مجّرد است)

براي آن دو نفر سوگند خوردقَاسمهما ـ27

قَاِسيةـ28
با قساوت - سخت ("َقاِسَیًة" اسم فاعل از ماده قسي است و این ماده بھ معناي سفتي و سختي است و قساوت قلب از 

قسوت سنگ کھ صالبت و سختي آن است گرفتھ شده و قلب قسي یا با قساوت  آن قلبي است کھ در برابر حق خشوع 
ندارد و تاثیري بھ نام رحمت و رّقت بھ آن دست نمي دھد)

کلمھ قصد بھ معناي وسط و میانھ است و سفِر قاصد سفری است  کھ خیلي دور و طوالني نباشد، بلکھ براي مسافر قَاِصداًـ30
آسان و نزدیک باشد .

کوتاه کننده ھا (عبارت "َقاِصَراُت ٱلطَّْرِف "کنایھ است ازھمسراني کھ بھ شوھران خود راضي و قانعند و چشم بھ قَاِصرات ـ31
دیگري ندارند یا ھمسراني پر ناز و کرشمھ )

بادي کشنده در دریا - طوفان دریایيقَاِصفاً ـ32

حکم کننده - انجام دھندهقَاٍض ـ33

تمام کننده - بھ پایان رساننده ( وعبارت "َیا َلْیَتَھا َکاَنِت ٱْلَقاِضَیَة " یعني اي کاش کارم با ھمان مرگ اول بھ پایان قَاِضيةَ ـ34
رسیده بود)

عملي کننده ی تصمیم (قطع امر بھ معناي عملي کردن تصمیم و عزم بر آن است)قَاِطعةًـ35

زمین صاف و تختقَاعاً ـ36

نشستھقَاِعداً ـ37

نشستھ ھا - خانھ نشینان( در عبارت "لَّا َیْسَتِوي ٱْلَقاِعُدوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ..."منظور کساني ھستند کھ بھ جنگ نرفتھ اند)قَاِعدونَ  ـ38
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نشستھ ھا - خانھ نشینان(در آیات مورد نظرمنظور کساني ھستند کھ بھ جنگ نرفتھ اند)قَاِعِدين ـ39

گفتقَالَـ40

آن دو نفر گفتندقَالَاـ41

گفتقَالَتـ42

گفت (در اصل "َقاَلْت " بوده کھ حرف "ت"بھ دلیل رسیدن بھ ساکن حرکت گرفتھ است)قَالَِت ـ43

آن دو(مؤنث) گفتند(در عبارت "ُثمَّ ٱْسَتَويٰ ِإَلي ٱلسََّماِء َوِھَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَھا َوِلْلَأْرِض ٱْئِتَیا َطْوعًا َأْو َکْرھًا َقاَلَتا َأَتْیَنا قَالَتاـ44
َطاِئِعیَن " چون سماء و ارض مؤنث مجازي ھستند بھ این شکل آمده است)

گفتندقَالُواْ ـ45

آن را گفتقَالَهاـ46

دشمنان ( عبارت "ِإنِّي ِلَعَمِلُکم مَِّن ٱْلَقاِلیَن" یعني : یقینًا من عمل شما را دشمن مي دارم)قَاِلنيـ47

ایستاد - برخاستقَامـ48

ایستادند - برخاستندقَامواْـ49

آن کس کھ دائمًا خاضعانھ مطیع و فرمانبرداراست- عبادتگر(کلمھ قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت بھ قَاِنت ـ50
معناي اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ھمراه باشد)

زنان کھ دائمًا خاضعانھ مطیع و فرمانبردارند- زنان عبادتگر(کلمھ قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت بھ قَاِنتاٍت ـ51
معناي اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ھمراه باشد)

آنان کھ دائمًا خاضعانھ مطیع و فرمانبردارند-عبادتگران(کلمھ قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت بھ معناي قَاِنتونَ ـ52
اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ھمراه باشد)

آنان کھ دائمًا خاضعانھ مطیع و فرمانبردارند-عبادتگران(کلمھ قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت بھ معناي قَاِنِتني ـ53
اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ھمراه باشد)

ناامیدانقَاِنِطني ـ54

قَاِنع ـ55
قناعت کننده - فقیري کھ بھ ھر چھ بھ او بدھند قناعت مي کند، چھ حاجتش را برطرف کند یا نکند- فقیری کھ نیاز 
خود را مخفی می کند از این جھت کھ بھ ھرچھ بھ او بدھند قناعت می کند ھرچند حاجتش را بر طرف نکند (در 

مقابل بھ فقیری کھ نیاز خود را آشکار می کند "ُمْعَترَّ" می گویند)

قَاِهر ـ56
غالب و تأثیر گذار(قھر نوعي از غلبھ را گویند و آن این است کھ چیزي بر چیز دیگري چنان جلوه و ظھور کند کھ 

آنرا مجبور بھ قبول اثري از آثار خود نماید، اثری کھ ھم می تواند ھمسو با طبیعت شخص مقھور باشد و ھم مخالف 
آن، مانند ظھور آب بر آتش کھ آنرا خاموش مي سازد)

قَاِهرونَـ57
غلبھ کنندگان تأثیر گذار(قھر نوعي از غلبھ را گویند و آن این است کھ چیزي بر چیز دیگري چنان جلوه و ظھور کند 

کھ آنرا مجبور بھ قبول اثري از آثار خود نماید، اثری کھ ھم می تواند ھمسو با طبیعت شخص مقھور باشد و ھم 
مخالف آن، مانند ظھور آب بر آتش کھ آنرا خاموش مي سازد)

قبیلھ ھا ( قبیلھ :ھمھ افرادي کھ نسلشان بھ یک نفر مي رسد)قَباِئلَـ58

قبرشقَبِرِهـ59

شعلھ اي کھ بھ وسیلھ نوک چوب یا مانند آن از آتشي دیگر گرفتھ شودقَبٍسـ60

گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویشقَبضاً ـ61

گرفتني اندک - تکھ اي برداشتھ شده ( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)قَبضةًـ62
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گرفتم( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)قَبضت ـ63

قَبضته ـ64
در دست او - در احاطھ ي قدرت اوست (عبارت "َوٱْلَأْرُض َجِمیعًا َقْبَضُتُھ َیْوَم ٱْلِقَیاَمِة "این معنا را خاطر نشان مي کند 

کھ در روز قیامت تمامي اسباب از سببیت مي افتند و دست خلق از ھمھ آنھا بریده مي شود، تنھا یک سبب مي ماند و 
آن ھم خداي مسبب االسباب است. قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)

آن را گرفتیم ( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)قَبضناه ـ65

پیش - قبلقَبِلـ66

بھ سوي - طاقت (درعبارت"َفَلَنْأِتَینَُّھْم ِبُجُنوٍد لَّا ِقَبَل َلُھم ِبَھا "لشکریاني کھ تاب رویارویي با آنان را ندارید)ِقبلَـ67

جلو - روبرو- از پیش روقُبلـ68

ِقبلَةَـ69

قبلھ - نوعي مقابل ھم قرار گرفتن - چیزي کھ آدمي رو بھ آن مي کند (حالتي است کھ باعث مي شود دو چیز مقابل ھم 
قرار گیرد و از عبارت "و اجعلوا بیوتکم قبلة " سھ معنی صحیح ھمزمان برداشت می شود یکی اینکھ خانھ ھایتان 
را بھ شکلی بنا کنید کھ در خانھ ھا بھ سمت یکدیگر باشد ھمانگونھ کھ امروزه نیز مرسوم است کھ در یک کوچھ 

خانھ ھای دو طرف کوچھ درشان بھ سمت ھم است کھ این موضوع باعث ارتباط بین ھمسایگان و در نتیجھ تقویت 
رابطھ اجتماعی افراد با یکدیگر و یاری رساندنشان بھ ھم در جھت رفع مشکالت و پیشرفت جمعی می شود معنی 

دیگری کھ برداشت می شود این است کھ این مجموعھ خانھ ھا بھ مرکزیت خانھ موسی و ھارون را قبلھ خودتان 
قرار دھید و ھر جا کھ بودید بھ ھمین سمت نماز بخوانید کھ در روایات ھم آمده کھ خانھ موسی و ھارون در ھمین 

مکان بیت المقدس امروزی قرار داشتھ است معنی صحیح سومی کھ از این جملھ کوتاه برداشت می شود این است کھ 
خانھ ھایتان را محل رو کردن بھ پروردگار قرار داده، در آنھا نماز بخوانید)

قبلھ ي توِقبلَتکـ70

قبلھ آنھا ( حرف میم بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید حرکت گرفتھ است)ِقبلَِتِهم ـ71

قبلھ آنھاِقبلَتهم ـ72

قبل از توقَبِلک ـ73

بھ سوي توِقبلَک ـ74

قبل از شماقَبِلکُم ـ75

قبل از ماقَبِلنا ـ76

قبل از او- قبل از آنقَبِلِه ـ77

قبل از او- قبل از آنقَبِلهاـ78

قبل از ایشان- قبل از آنان( حرف میم بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید حرکت گرفتھ است)قَبِلِهمـ79

قبل از ایشان- قبل از آنانقَبِلِهم ـ80

قبل از ایشانقَبلَهم ـ81

قبل از منقَبِلي ـ82

قبرھاقُبوِرـ83

قبول - پذیرفتنقَبوٍل ـ84
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ھمواره رو بھ روقَِبيلًا ـ85

دار و دستھ ي او - نفرات اوقَِبيلُه ـ86

ِقتالـ87
جنگیدن (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو 

طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین 
دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

دود و یا غبار سیاه رنگ - سیاھي و تاریکيقَتر ـ88

دود و یا غبار سیاه رنگ - سیاھي و تاریکيقَترةٌ ـ89

کشتھ شد - کشتھ باد - مرگ بر ( در عباراتي نظیر" َفُقِتَل َکْیَف َقدََّر ")قُِتلَـ90

کشتقَتلَـ91

کشتنقَتلَـ92

کشتمقَتلْتـ93

کشتيقَتلْتـ94

کشتھ شدقُِتلَت ـ95

کشتیدقَتلْتمـ96

کشتھ شدیدقُِتلْتم ـ97

آنان را کشتیدقَتلْتموهم ـ98

کشتیمقَتلْنا ـ99

کشتھ شدندقُِتلُواْـ100

کشتندقَتلُواْ ـ101

بسیارکشتھ شدند( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است)قُتلُواْ ـ102

او را کشتقَتلَه ـ103

کشتنشانقَتلَهم ـ104

اینکھ پیغمبران را مي کشتندقَتلَهم ٱلْأَنِبياَء ـ105

کشتھ شدگان (جمع قتیل)قَتلَي ـ106

بخیلي کھ بخل را بھ نھایت رسانده باشد - بي نھایت بخیل(کلمھ : قتر، بھ معناي تنگي است و قتور مبالغھ در ھمان قَتوراً ـ107
معنا است)

خیار آنِقثَّاِئها ـ108

قَد ـ109
محققًا - یقینًا - بي تردید - البتھ- خوب شد کھ- بسیار- چھ بسیار- چھ خوب - چقدر- چھ اندازه(در کتب لغت مصارف 

دیگري نیز براي "َقْد "گفتھ اند کھ در قرآن کاربرد ندارد. عبارت"َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمن َقْبُل" یعنی : خوب شد کھ 
کارمان را قبل از این خود بھ دست گرفتیم. در عبارت "َءاْلَئاَن َوَقْد َعَصْیَت َقْبُل: آیا اآلن؟ در حالی کھ قبل از این 

بسیار عصیان و نافرمانی کردی" معنی بسیار می دھد)
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پاره شدقُد ـ110

محققًا - یقینًا (در عباراتي نظیر " قفََِد ٱْسَتْمَسَک"حرف دال چون بھ حرف ساکن رسیده حرکت گرفتھ است)قَِد ـ111

پاره کرد (کلمھ قد و ھمچنین قط بھ معناي پاره کردن است، اما قد بھ معناي پاره کردن از طول است ولي قط بھ قَدت ـ112
معناي پاره کردن از عرض است)

زدن با ضربھقَدحاً ـ113

ِقدداً ـ114
گوناگون و متفاوت(جمع قده است، کھ از مصدر قد و بھ معناي قطعھ است، ودر عبارت "َطَراِئَق ِقَددًا " اگر طرائق 

را با صفت "قدد" توصیف کرده، بھ این مناسبت بود کھ ھر یک از آن طریقھ ھا مقطوع از طریقھ دیگر است و 
سالک خود را بھ ھدفي غیر ھدف دیگري مي رساند)

قَدٍرـ115

اندازه اي معین ( در عبارت "َوَأنَزْلَنا ِمَن ٱلسََّماِء َماًء ِبَقَدٍر ".از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. 
در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن 

است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل 
منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري 
کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 

عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این 
اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا 

محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدرـ116
اندازه گیري کن (در عبارت "َقدِّْر ِفي ٱلسَّْرِد "یعني در بافتن زره تقدیري بگیر معنایش این است کھ حلقھ ھاي زره را 
اندازه گیري کن، تا متناسب و ھماھنگ شوند یا اینکھ اندازه ھریک متناسب با محل قرار گرفتنش بر روی تن پوشنده 

زره باشد تا انحنای قسمتھای مختلف بدن با انحنای زره ھماھنگ باشد)

قُِدر ـ117

مقّدر شد (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین 
حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است 

پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ 
قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در 

این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت 
خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و 
صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ 

خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدِر ـ118
منزلت (کلمھ قدر بھ معناي منزلت است و اگر شب نزول قرآن را شب قدر خوانده بھ خاطر اھتمامي بوده کھ بھ مقام 

و منزلت آن شب داشتھ و یا عنایتي کھ بھ عبادت متعبدین در آن شب داشتھ . بعضي دیگر گفتھ اند : کلمھ قدر بھ 
معناي ضیق و تنگي است و شب قدر را بدان جھت قدر خوانده اند کھ زمین با نزول مالئکھ تنگ مي گردد)

قَدر ـ119

اندازه گیري کرد - سنجید- اندازه گرفت - داراي حدود واندازه کرد - اندازه قرار داد ( در اینجا استفاده از باب تفعیل 
براي نشان دادن کثرت است. از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و 

تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل 
تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده 

شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي 
نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در 
مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز 

ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



قُِدر علَيِه ـ120

تنگ گرفتھ شده بر او(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین 
منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . 

ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي 
نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در 
مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز 

ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدر علَيِه ـ121

تنگ گرفت بر او(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، 
تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت 

است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین 
کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، 

کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و 
منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد 

خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین 
است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدراً ـ122

اندازه اي( در عبارت "َقْد َجَعَل ٱللَُّھ ِلُکلِّ َشْيٍء َقْدرًا ".از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در 
اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و 

تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت 
باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از 

آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 
عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این 

اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا 
محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدرناـ123

تقدیر کردیم - مقّدر ساختیم - داراي حدود واندازه کردیم - اندازه قرار دادیم(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و 
اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن 

محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن 
نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 

دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن 
شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی 

اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و 
تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود 

بزرگتر است)

قَدرنا ـ124

تقدیر کردیم - مقّدر ساختیم - داراي حدود واندازه کردیم - اندازه قرار دادیم( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي 
نشان دادن کثرت است.از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین 
منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . 

ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي 
نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در 
مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز 

ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)
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قَدرناه ـ125

براي آن تقدیر کردیم -براي آن مقّدر ساختیم ( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت و ھمھ جانبھ 
بودن است.از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین 
حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است 

پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ 
قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در 

این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت 
خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و 
صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ 

خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدرناهاـ126

آن را تقدیر کردیم - آن را مقّدر ساختیم - آن را داراي حدود واندازه کردیم -براي آن  اندازه قرار دادیم(از ماده قدر 
است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک 

موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت 
نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین 

شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني 
در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ 

قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است 
در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ 

در مورد او شود بزرگتر است در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت و ھمھ جانبھ بودن است)

قَدروها ـ127

آن را اندازه گیري کردند (در عبارت "َقَواِریَر ِمن ِفضٍَّة َقدَُّروَھا َتْقِدیرًا "منظور این است کھ آن جامھاي نقره مناسب 
اھلشان اندازه گیري شده اند یعنی گنجایش یا طرح و شکلشان ھماھنگی کاملی با میزان میل و سلیقھ نوشنده دارد.در 

اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت و ھمھ جانبھ بودن است.اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین 
حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است 

پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ 
قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در 

این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت 
خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و 
صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ 

خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدره ـ128

اندازه اش - وسعش (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین 
منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . 

ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي 
نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در 
مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز 

ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدِرِه ـ129

منزلتش (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین 
حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است 

پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ 
قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در 

این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت 
خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و 
صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ 

خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)
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قَدره ـ130

آن را تقدیر کرد - آن را مقّدر ساخت - آن را داراي حدود واندازه کرد -براي آن  اندازه قرار داد( در اینجا استفاده از 
باب تفعیل براي نشان دادن کثرت و ھمھ جانبھ بودن است. اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر 

یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی 
منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي 

قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت 
یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن 

چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او 
محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از 

ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

قَدِرها ـ131

اندازه اش - وسعش (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین 
منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . 

ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي 
نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه 

: قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در 
مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز 

ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)
طاھر- پاکقُدِس ـ132

قَدمـ133
قدم - گام(قدم در عبارت "َقَدَم ِصْدٍق" کنایھ از مقام، جایگاه و منزلت است از این جھت کھ ایستادن در یک مکان 

توسط "قدم" صورت می گیرد و اضافھ نمودن "صدق" بھ آن این معنی را می رساند کھ با راستگویی و ھماھنگی 
گفتار و عمل بھ این مقام و منزلت و جایگاه رسیده است نھ با دروغگویی و نفاق و دورویی)

از پیش فراھم کرده - از پیش فرستادهقَدمـ134

از پیش فراھم کردم - از پیش فرستاده بودمقَدمتـ135

از پیش فراھم کرد - از پیش فرستاد(در عباراتی نظیر"َقدََّمْت َأْیِدیُکْم"،علت اینکھ اعمال را بھ "أیدي: دست ھا" نسبت قَدمت ـ136
داده ، براي این است کھ غالبا دست وسیلھ تقدیم است)

از پیش فراھم کردید - از پیش فرستادیدقَدمتم ـ137

از پیش آن را فراھم کردید - از پیش  آن را فرستادیدقَدمتموهـ138

پرداختیم بھ (چون بھ یک واقعیت حتمي اشاره مي کند:مي پردازیم بھ)قَِدمنا ِإلَٰيـ139

از پیش فراھم کنید - از پیش فرستیدقَدمواْـ140

از پیش فراھم کردند - از پیش فرستادندقَدمواْـ141

دیگھاي غذا (جمع قدر)قُدوٍرـ142

بسیار پاک - بسیار طاھرقُدوسـ143

قَِدير ـ144

ھمواره و بسیارقدرتمند -ھمواره و بسیار توانا-آنکھ ھمواره و بسیارتقدیر مي کنند-آنکھ ھمواره و بسیاراندازه تعیین 
مي کنند(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است ."قدیر" یکي از اسماء حسناي پروردگارمتعال است 
کھ مرکز ھمھ قدرتھا است . کلمھ قدرت ھر گاه وصف انسان قرار گیرد نام ھیئتي براي انسان است کھ با آن مي تواند 

کاري را کھ مي خواھد انجام دھدو چون پروردگار تعالي با آن وصف شود، معناي عاجز نبودن را مي دھد. وزن 
فعیل ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و ھم بسیاری آن 

را)
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قدیم - دیرین - کھنھ(در سوره مبارکھ یس آیھ شریفھ 39 آمده است:" والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم: 
و برای ماه منزلھایی قرار دادیم تا اینکھ مانند شاخھ ی قدیِم خرما برگردد".کماِن شاخھ ی قدیم خرما یا ھمان 

"عرجون القدیم" کھ از لحاظ ھندسی بھ شکل قسمتی از یک بیضی است، عبارتی است بسیار مناسب برای مدار 
حرکت ماه بھ دور زمین، کھ از یک طرف در سطح فھم عامھ ی مردم است و از طرفی ھماھنگی کامل با واقعیات 
علمی دارد. امروزه می دانیم کھ مدار گردش ماه بھ دور زمین  بیضی شکل است و برای ھمین ھم فاصلھ زمین تا 

ماه متغیر بوده و در نتیجھ تصویری کھ از ماه می بینیم در زمانھای مختلف دارای قطرھای مختلف است.

در روایتی کھ در بحار االنوار نقل شده، آمده است کھ : شخصی ھنگام مرگ وصیت کرد کھ ھر یک از غالمانش را 
کھ از قدیم جزو اموالش بوده اند، آزاد کنند. پس از مرگش، وصّی او ندانست منظورش کدام  یک از غالمانش است. 

از حضرت على علیھ السالم سؤال کرد. امام فرمود:"ھر غالمی را کھ شش ماه جزو اموال او بوده، آزاد کنید"
آن گاه امام بھ عنوان دلیل ھمین آیھ را تالوت کردند زیرا در این آیھ کلمھ "قدیم" آمده است و شاخھ خرما وقتى 

"قدیم" مى شود و شکل کمانی می گیرد کھ شش ماه از جدا کردن خرما از آن گذشتھ باشد و امام از این کھ پس از 
شش ماه بھ شاخھ خرما، قدیم مى گویند نتیجھ گرفتھ کھ غالم قدیمى کسی است کھ شش ماه در بندگى شخص متوفی 

مانده باشد و این نمونھ ای است از ریز بینی و فھم باالی معصومین علیھم السالم نسبت بھ آیات قرآن کریم و استنباط 
حقایق از آن)

انداخت - افکندقَذَفـ146

آن را انداختیم - آن را افکندیمقَذَفْناها ـ147

نام کتاب آسماني مسلمانان - خواندنيقُرَءاِنـ148

خواندنشقُرَءانه ـ149

خوانده شدقُِرئـ150

قرارگاه - محل آرمیدنقَراٍر ـ151

کاغذھا (جمع قرطاس)قَراِطيس ـ152

خواندي (معناي اصلي آن جمع کردن است، اما نھ ھر جمعي، بلکھ جمعي کھ دگرگونگي و تفرقھ بھ دنبال داشتھ باشد قَرأْتـ153
 و بھ ھمین دلیل جمع کردن حروف و سپس بیرون ریختن آن براي خواندن را ھم قرائت نامیده اند)

آن را خواندیم (معناي اصلي آن جمع کردن است، اما نھ ھر جمعي، بلکھ جمعي کھ دگرگونگي و تفرقھ بھ دنبال قَرأْناه ـ154
داشتھ باشد  و بھ ھمین دلیل جمع کردن حروف و سپس بیرون ریختن آن براي خواندن را ھم قرائت نامیده اند)

آن را خواند (معناي اصلي آن جمع کردن است، اما نھ ھر جمعي، بلکھ جمعي کھ دگرگونگي و تفرقھ بھ دنبال داشتھ قَرأَهـ155
باشد  و بھ ھمین دلیل جمع کردن حروف و سپس بیرون ریختن آن براي خواندن را ھم قرائت نامیده اند)

آن دو نفر تقّرب جستندقَربا ـ156

وسیلھ ھاي تقّرب  ونزدیک شدنقُرباٍتـ157

قُرباٍن ـ158
قرباني - وسیلھ ي تقّرب  ونزدیک شدن-ھر نعمتي و ھر آن چیزي است کھ با پیشکش کردن و ھدیھ کردن آن، بھ 

مقام باالئي، نزدیک و تقرب بھ آن مقام باال حاصل شود (اصل این کلمھ مصدر است و مصدر تثنیھ و جمع نمي شود 
لذا در عبارت "َقرََّبا ُقْرَبانًا "تثنیھ نیامده است)

وسیلھ ي تقّرب  و نزدیک شدنقُربةٌ ـ159

اورا مقّرب گردانیدیم - اورا نزدیک کردیم (در عبارت "َقرَّْبَناُه َنِجّیًا "یعني اورا در حالي کھ با وي راز گفتیم مقّرب قَربناهـ160
خود قرار دادیم)

آن را نزدیک کرد(در عبارت"َقرََّبُھ ِإَلْیِھْم "آن را نزد آنان گذاشت)قَربه ـ161

قَِدمي ـ145
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قُربٰي ـ162
نزدیکترینھا- نزدیکان - خویشاوندان (جمع أقرب، در تفسیر در المنثور از مھمترین تفاسیر اھل سنت آمده است کھ  
رسول اکرم  صلي  اهللا علیھ  و آلھ  و سّلم  در پاسخ بھ این سؤال کھ "قربي" در آیھ  "قل ال أسئلکم علیھ أجرا اال المودة 

في القربي:(اي پیامبر) بگو: از شما کوچکترین پاداشي نمی خواھم مگر موّدت نزدیکترینھا(موّدت: دوست داشتنی کھ 
در عمل نیز ظاھر گردد)"، چھ کسانی ھستند، فرمودند : "علي و فاطمھ و پسران او")

قُرةَ أَعيٍنـ163

روشني چشمھا (برخي گفتھ اند : اصل این کلمھ از قر بھ معناي خنکي و سردي گرفتھ شده و معناي قرت عینھ این 
است کھ : دیدگانش خنک شد و از آن حرارتي کھ در اثر درد داشت، بھبودي یافت . بعضي دیگر گفتھ اند : از باب 

بھبودي یافتن از حرارت درد چشم نیست، بلکھ از این بابت است کھ اشک شادي خنک و اشک اندوه داغ است و بھ 
ھمین جھت بھ کسي کھ بھ او نفرین مي کند مي گویند : خدا چشمش را داغ کند . بعضي دیگر گفتھ اند : این کلمھ از 

قرار گرفتھ شده و معناي جملھ قرت عینھ این است کھ خدا بھ او چیزي داد کھ چشمش آرامش و قرار یافت و دیگر 
چشمش بھ دست این و آن نمي افتد)

قُرت عيٍن ـ164

روشني چشم (برخي گفتھ اند : اصل این کلمھ از قر بھ معناي خنکي و سردي گرفتھ شده و معناي قرت عینھ این 
است کھ : دیدگانش خنک شد و از آن حرارتي کھ در اثر درد داشت، بھبودي یافت . بعضي دیگر گفتھ اند : از باب 

بھبودي یافتن از حرارت درد چشم نیست، بلکھ از این بابت است کھ اشک شادي خنک و اشک اندوه داغ است و بھ 
ھمین جھت بھ کسي کھ بھ او نفرین مي کند مي گویند : خدا چشمش را داغ کند . بعضي دیگر گفتھ اند : این کلمھ از 

قرار گرفتھ شده و معناي جملھ قرت عینھ این است کھ خدا بھ او چیزي داد کھ چشمش آرامش و قرار یافت و دیگر 
چشمش بھ دست این و آن نمي افتد)

جراحت - اثري کھ از جراحت و آسیب وارده بر بدن بھ خاطر برخورد با بّرنده اي از خارج باقي مي ماندقَرح ـ165

میمونھا(جمع قرد)ِقردةً ـ166

قرض - وام (قرض حسن یا قرض الحسنة قرضی است بدون ربا و بھره ھمراه با مھلت دادن بھ قرض گیرنده در قَرضاً  ـ167
صورت نیاز و اضطرار او)

کاغذِقرطَاٍس ـ168

نسل- مردمي کھ در یک زمان زندگي کنند و از جھت عصر و زمان مشترک باشندقَرٍن ـ169

قَرنَ ـ170
اي زنان بمانید - اي زنان قرار و آرام گیرید (کلمھ قرن امر از ماده قر است، کھ بھ معناي پا بر جا شدن است و 

اصل این کلمھ اقررن بوده، کھ یکي از دوراء آن حذف شده است، ممکن ھم ھست از ماده قار، یقار بھ معناي اجتماع 
و کنایھ از ثابت ماندن در خانھ ھا باشد و مراد این باشد کھ اي زنان پیغمبر! از خانھ ھاي خود بیرون نیایید)

ھمنمشینان - قرینان -ھمراھانقُرناَء ـ171

قُروٍء ـ172

پاک شدنھا از حیض - حیضھا(قروء جمع قرء است و قرء لفظي است کھ ھم معناي حیض را مي دھد و ھم معناي 
پاکي از آن را، بھ طوري کھ گفتھ اند، از واژه ھائي است کھ دو معناي ضد ھم دارد، چیزي کھ ھست معناي اصلي آن 

جمع است، اما نھ ھر جمعي، بلکھ جمعي کھ دگرگونگي و تفرقھ بھ دنبال داشتھ باشد و بنابر این بھتر این است کھ 
بگوئیم معنایش در اصل پاکي بوده است، چون در حال پاکي رحم، خون در حال جمع شدن در رحم است و سپس در 

حیض ھم استعمال شده، چون حیض حالت بیرون ریختن خون بعد از جمع شدن آن است و بھ ھمین عنایت جمع 
کردن حروف و سپس بیرون ریختن آن براي خواندن را ھم قرائت نامیده اند، اھل لغت ھم تصریح کرده اند بھ اینکھ 

معناي قرائت جمع کردن است)
نسلھا ( جمع قرن بھ معني مردمي کھ در یک زمان زندگي کنند و از جھت عصر و زمان مشترک باشند)قُرونُ ـ173

: مادر آبادیھا، مرکز آبادیھا" مکھ بھ عنوان مرکزیت عالم در نظر گرفتھ قُرٰىـ174 آبادیھا ( جمع قریة، در عبارت " ُأمَّ ٱْلُقَرىٰ
شده آن وقت ھر کسي در ھرجاي عالم باشد پیرامون مکھ بھ حساب مي آید)
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قَري عيناًـ175

چشم روشن دار (برخي گفتھ اند : اصل این کلمھ از قر بھ معناي خنکي و سردي گرفتھ شده و معناي قرت عینھ این 
است کھ : دیدگانش خنک شد و از آن حرارتي کھ در اثر درد داشت، بھبودي یافت . بعضي دیگر گفتھ اند : از باب 

بھبودي یافتن از حرارت درد چشم نیست، بلکھ از این بابت است کھ اشک شادي خنک و اشک اندوه داغ است و بھ 
ھمین جھت بھ کسي کھ بھ او نفرین مي کند مي گویند : خدا چشمش را داغ کند . بعضي دیگر گفتھ اند : این کلمھ از 

قرار گرفتھ شده و معناي جملھ قرت عینھ این است کھ خدا بھ او چیزي داد کھ چشمش آرامش و قرار یافت و دیگر 
چشمش بھ دست این و آن نمي افتد)

ھمواره و بسیار نزدیک- در دسترسقَِريب ـ176

آباديقَريٍة ـ177

آبادي تو - قریھ ي توقَريِتک ـ178

آبادي شماقَريِتکُمـ179

آبادي ماقَريِتناـ180

دو آبادي (منظور در عبارت"ٱْلَقْرَیَتْیِن َعِظیٍم " مکھ و طائف است)قَريتيِن ـ181

نام عشیره و دودمان رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم)است، کھ ھمگي از نسل نضر بن کنانھ اند کھ نامش قُريٍش ـ182
قریش نیز بوده

ھمنشین -ھمراه- قرینقَِرين ـ183

َذا َما َلَديَّ َعِتیٌد "منظور فرشتھ ھمراھش مي باشد و در عبارت"َقاَل َقِریُنُھ َربََّنا َما قَِرينه ـ184 ھمراھش (در عبارت " َقاَل َقِریُنُھ َھـٰ
َأْطَغْیُتُھ َوَلِکن َکاَن ِفي َضَلاٍل َبِعیٍد " منظور شیطان است)

سنگ شد - سخت شدقَست ـ185

عدل (ِاقساط  بھ معناي آن است کھ بھ ھر کس، آن حقي را کھ مستحق است و آن سھمي را کھ دارد بدھند)ِقسِطـ186

ترازو و میزان ( قسطاس مستقیم بھ معناي ترازوي عدل است کھ ھرگز در وزن خیانت نمي کند)ِقسطَاِس ـ187

قسم - سوگندقَسم ـ188

تقسیم شده - قسمت شده (در عبارت "َوِإَذا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة " بھ معنای مقسوم است)ِقسمةَـ189

تقسیم کردیمقَسمناـ190

سختيقَسوةً ـ191

شیر- شکارچيقَسورٍةـ192

کشیشان (قسیس معّرب(عربی شده) کشیش است)ِقسيِسنيـ193

قَصـ194
حکایت کرد - داستان نقل کرد- قّصھ گفت(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و جملھ قصصت 

اثره بھ معناي رد پاي او را دنبال کردم است و این کلمھ بھ معناي خود رد پاھم ھست، مانند آیھ فارتد علي آثارھما 
قصصا و آیھ و قالت الختھ قصیھ و قصص بھ معناي اخبار دنبال شده نیز آمده مانند عبارت "لھو القصص الحق" و 

عبارت " في قصصھم عبرة "و جملھ" قص علیھ القصص" و جملھ "نقص علیک احسن القصص")
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ِقصاِصـ195
مجازاتي کھ بھ تالفي جنایتي کھ مجرمي انجام داده در مورد او اجرا مي کنند(کلمھ قصاص مصدر از  قاص یقاص  

است و این کلمھ از  قص اثره، جا پاي او را تعقیب کرد  مي باشد وقّصاص بھ معني داستانسرا نیز از این جھت است  
کھ آثار و حکایات گذشتگان را حکایت مي کند مثل اینکھ اثر گذشتگان را دنبال مي نماید، پس اگر قصاص را قصاص 

نامیده اند براي این است کھ جاني را در جنایتش تعقیب میکنند و عین آن جنایت کھ او وارد آورده بر او وارد 
مي آورند)

قَصدـ196

راھي کھ رھروانش را بھ ھدف مي رساند(قصد بھ معناي استقامت راه است، یعني راه آنطور مستقیم باشد کھ سالک 
خود را حتمًا بھ ھدف برساند، در عبارت "َعَلي ٱللَِّھ َقْصُد ٱلسَِّبیِل " قصد کھ مصدر است بھ معنای اسم فاعل یا ھمان 
قاصد آمده است و سبیل قاصد یعنی راھی کھ آن قدر واضح است کھ رھروش را بھ مقصد می رساندو منظور از" 
منھا جائر"(جائر بھ معناي منحرف از ھدف) راھھای اشتباھی است کھ رھرو خود را گمراه مي کند و از ھدف باز 
می دارد و مقصود از اینکھ فرمود : بر خداست قصد سبیل، این است کھ بر خدا واجب است کھ سبیل قاصد و راه 

مستقیم را براي بندگانش معین کند، تا آن راه، ایشان را بھ سعادت و فالح بکشاند و چون حاکمي غیر از خدا نیست 
کھ او را محکوم بھ این واجب کند، پس او خودش بر خود واجب کرده است کھ راھي براي بندگان خود قرار دھد و 

ایشان را بھ سوي خود ھدایت کند، کھ قرار ھم داده است)
قصر - خانھ اي کھ داراي پي ریزي محکم و بنایي بلند باشدقَصرـ197

داستانھا - قّصھ ھا (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ قَصص ـ198
اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

قَصصاً ـ199
بھ صورت دنبال جاي پا را گرفتن و رفتن (عبارت "َفـٱْرَتدَّا َعَليٰ َءاَثاِرِھَما َقَصصًا "یعني با پي گرفتن جاي پاي خود 

از ھمان راھي کھ آمده بودند برگشتند. کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ گفتن 
نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

داستان گفتیم - سرگذشت گفتیم(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ گفتن نیز قَصصنا ـ200
خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

داستان آنان را گفتیم - سرگذشت آنان را گفتیم(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قَصصناهم ـ201
قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

سرگذشتھاي آنان(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ اي قَصِصِهم ـ202
را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

شکاندیم (کنایھ از ھالک کردن)قَصمناـ203

قصرھا(جمع قصر بھ معني خانھ اي کھ داراي پي ریزي محکم و بنایي بلند باشد)قُصوراً ـ204

دورتر(مؤنث أقصي)قُصوٰيـ205

دورقَِصياًـ206

دنبالش برو(از"قص "بھ معناي دنبالھ جاي پا و اثر کسي را گرفتن و رفتن است)قُصيِه ـ207

آن را بھ انجام رساندقَضاها ـ208

آنھا را بھ انجام رسانیدقَضاهن ـ209

سبزیجات تر و تازه اي کھ انسان آن را مي خوردقَضباً ـ210
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قَضواْـ211

بھ پایان رساندند (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ 
َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن 

را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک 
دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ 
ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا 
َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را 

انجام شده فرض نمود).عبارت "َقَضْوْا ِمْنُھنَّ َوَطرًا "یعني نیاز خود را از آن زنان بھ پایان بردند (طالقشان دادند))

قَضي ـ212

حکم کرد - بھ پایان رسانید (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه 
ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي 

(علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ 
منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل 
ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن 

یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن 
قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود).عبارت "َقَضيٰ َزْیٌد مِّْنَھا َوَطرًا "یعني نیاز خود را از آن زن بھ 

پایان برد (طالقش داد))

کار(نابودیشان) تمام شد - تکلیف(آنان) یکسره شد-قضاوت شد- حکم شد(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با 
حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد 
معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. 
از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز 

مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو 
پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا خدا پیروزي شما و شكست آنان را 
كھ [بر اساس اراده اش] انجام شدني بود، تحقق دھد. در عبارت "َلُقِضَي ِإَلْیِھْم َأَجُلُھْم" بھ کار بردن حرف "إلی" بعد 

از فعل "قضی" این معنی را می رساند کھ گناه باعث شود کھ اجلشان از زمانی کھ در ابتدای خلقتشان مقرر شده بود 
بھ سمت آنھا حرکت کند و بھ پیشواز آنان برود کنایھ از این کھ مرگشان زودتر از موعد مقرر برسد.

عبارت "ُقِضَي ٱْلَأْمُر ٱلَِّذي ِفیِھ َتْسَتْفِتَیاِن: حکم آن کاری کھ در موردش شما دونفر از من نظر خواستید صادر شده 
است" یعنی:  حکم الھی در این مورد صادر شده و دیگر قابل برگشت نیست بھ عبارت دیگر این اتفاقات قطعًا خواھد 

افتاد)

قَضٰي علَيِه ـ214

او را کشت (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ 
"  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با 

تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک 
دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ 
ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا 
َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را 

انجام شده فرض نمود))

قَضٰي علَيهاـ215

کارش تمام شد - ُمرد(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 
َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن 

دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان 
مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن 

َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت 
"لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی 

است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

قُِضي ـ213
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قُِضيِت ـ216

تمام شد- بھ پایان رسید(در عبارت"ُقِضَیِت ٱلصََّلٰوُة "حرف "ت" بھ دلیل رسیدن بھ تشدید حرکت گرفتھ است. (کلمھ 
قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این 

است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و 
مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این 

کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و 
پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا 
محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض 

نمود))

قَضيت ـ217

بھ پایان بردم - تمام کردم(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 
َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن 

دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان 
مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن 

َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت 
"لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی 

است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

قَضيت ـ218

حکم کردي(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ " 
 کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با 

تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک 
دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ 
ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا 
َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را 

انجام شده فرض نمود))

قَضيتمـ219

بھ پایان رسانیدید(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ 
َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن 

را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک 
دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ 
ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا 
َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را 

انجام شده فرض نمود))

قَضينا ـ220

حکم کردیم - وحي نمودیم(کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه 
ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي 

(علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ 
منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل 
ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن 

یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن 
قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

قَضينا علَيِهـ221

براو مقّرر کردیم (عبارت "َقَضْیَنا َعَلْیِھ ٱْلَمْوَت "یعني مرگ را براو مقرر کردیم یا جانش را گرفتیم. کلمھ قضاء بھ 
معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با 

کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد 
و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني 
خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از 
آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا خدا 

پیروزي شما و شكست آنان را كھ [بر اساس اراده اش] انجام شدني بود، تحقق دھد)

مس و یا روي مذاب (افراغ قطر در عبارت "ُأْفِرْغ َعَلْیِھ ِقْطرًا "بھ معناي ریختن آن بھ سوراخ و فاصلھ ھا و شکاف ھا ِقطِْر ـ222
است)
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قَِطراٍنـ223
ماده ای سیاه، بدبو، چسبنده و داغ شبیھ قیر مذاب(ماده ای روغنی، چسبنده سیاه رنگ و بدبو است کھ در قدیم برای 

از بین بردن انگلھای پوستی یا درمان آبلھ، بھ بدن شتران مي مالیدند  برای اینکھ این ماده شکل مایع پیدا کند، باید 
مانند قیر آن را حرارت داد و بھ ھمین جھت ھنگامی کھ پوست حیوان را با آن آغشتھ می کردند آن را می سوزاند 

این ماده، صمغ درختانی مانند ابھل، ارز، صنوبر و عرعر است کھ با حرارت دادن چوب آنھا بھ دست می آید)

پاره اي - قطعھ ايِقطٍْعـ224

بریده شدقُِطعـ225

قطعھ قطعھ کرد - پاره پاره کرد( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است)قَطَّع ـ226

قطعھ ھاِقطَعـ227

قُطِّعت ـ228
بسیاربریده شد - پاره پاره شد- قطعھ قطعھ شد ( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است و در 
عبارت "ُقطَِّعْت َلُھْم ِثَیاٌب مِّن نَّاٍر " منظور این است کھ بھ اندازه ي اندامشان لباسھایي از آتش برایشان دوختھ مي 

شود)
قطع کردیدقَطَعتم ـ229

آن زنان خیلي بریدند (اینکھ قطع را بھ صیغھ تفعیل آورده داللت بر زیادي آن قطع دارد)قَطَّعنـ230

قطع کردیمقَطَعنا ـ231

آنان را تقسیم کردیم (حرف میم بھ دلیل رسیدن بھ ساکن کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)قَطَّعناهم ـ232

آنان را تقسیم کردیمقَطَّعناهم ـ233

ِقطِْمٍري ـ234
پوست نازکي است کھ روي ھستھ خرما کشیده شده (اثر و باقي مانده اي است کھ از خرما بر ھستھ خرما مي ماند یا 

آن پرده نازکي است کھ روي ھستھ خرما را پوشیده و بعضي دیگر گفتھ اند : ھستھ اي است کھ دردرون ھستھ 
خرماست، نام سگ اصحاب کھف ھم بوده است)

بھره و نصیب ماِقطَّنا ـ235

میوه ھاي رسیده اشقُطُوفُها ـ236

نشستقَعد ـ237

نشستندقَعدواْ ـ238

قَعواْـ239
بیفتید - فرود آیید - بھ رو بھ زمین بیفتید("َفَقُعوْا" در اصل "فوقعوا":(پس وقوع یابید) بوده کھ براي سھولت تلفظ بھ 

این شکل درآمده است و "وقوع"عبارت است از حدوث و پدید آمدن،اتفاق افتادن، قرار گرفتن و فرود آمدن کھ از 
میان این معاني در عبارت "َفَقُعوْا َلُھ َساِجِدیَن" فرود آمدن و افتادن مناسب ترین است کھ بر این اساس معني عبارت 

مي شود : براي او بھ سجده بیفتید)
نشستن (اگر مصدر باشد)- نشستھ ھا (جمع قاعد)قُعود ـ240

ھمواره نشستھقَِعيد ـ241

قَفَّينا ـ242
بھ دنبال ... پي در پي فرستادیم(کلمھ تقفیھ کھ مصدر فعل قفینا است، بھ معناي این است کھ چیزي را بھ طور مستمر 
دنبال چیزي دیگر قرار دھي و بھ ھمین جھت آخرھاي شعر را قافیھ شعر مي گویند، چون ھمھ شعرھا بھ دنبال شعر 
اول و از نظر قیافھ و وزن تابع آن ھستند. در اصل از کلمھ "قفا " بھ معنی "پشت گردن" گرفتھ شده است. عبارت 

"َوَقفَّْیَنا َعَلىٰ َءاَثاِرِھم ِبِعیَسى ٱْبِن َمْرَیَم" یعنی : پی در پی و یکی پس از دیگری آنان را فرستادیم تا نوبت بھ عیسی بن 
مریم رسید)
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اندک است - قلیل استقَلَّـ243

بگوقُلْ ـ244

بگو(در عباراتي نظیر "ُقِل ٱللَُّھ " حرف الم بھ دلیل رسیدن ساکن بھ تشدید حرکت گرفتھ است)قُِل ـ245

قَلَاِئد ـ246
قربانیھاي نشاندار(کلمھ قالئد جمع قالده بھ معناي گردن بند است و درعبارت "َجَعَل ٱللَُّھ ٱْلَکْعَبَة ٱْلَبْیَت ٱْلَحَراَم ِقَیامًا 

لِّلنَّاِس َوٱلشَّْھَر ٱْلَحَراَم َوٱْلَھْدَي َوٱْلَقَلاِئَد " بھ معناي ھر چیزي است مانند نعل و مثل آن، کھ بھ عنوان نشانھ ي قرباني، 
بھ گردن حیوان مي اندازند و بھ این وسیلھ اعالم مي کنند - کھ این شتر یا گاو یا گوسفند قرباني راه خدا است تا اگر 

احیانًا گم شد و کسي او را پیدا کرد  بھ منا بفرستد تا از طرف صاحبش قرباني شود)

قَلْب ـ247

قلب ( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قَلِْبک ـ248

قلب تو( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قَلَّبواْ ـ249
وارونھ و دگرگون مي کنند- وارونھ و دگرگون جلوه می دھند(کلمھ قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن 

رو است و چون بھ باب تفعیل برود مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن یک 
چیزي و تقلب ھم قبول ھمان تقلیب است پس تقلب قلوب و ابصار عبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ 

ادراکي کھ باید داشتھ باشند بھ وجھھ اي دیگر)

قَلْبه ـ250

قلبش ( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قَلِْبهاـ251

قلبش ( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قَلِْبي ـ252

قلب من ( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن 
بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 
الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)
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قَلْبيِن ـ253

دو قلب (عبارت "ما جعل اهللا لرجل من قلبین في جوفھ " کنایھ است از اینکھ ممکن نیست کسي دو اعتقاد متنافي و دو 
رأي متناقض داشتھ باشدو اگر دو اعتقاد متنافي دیدیم باید بدانیم کھ دو قلب بھ آن دو معتقد است، یعني دو فرد مخالف 
ھر یک بھ یکي از آن دو اعتقاد دارند و ممکن نیست یک فرد بھ ھر دو معتقد باشد. قلب در قرآن مرکز ادراک انسان 

شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ 
تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود 
دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال 
مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این 

واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم 
پروردگار است؟)

گفتمقُلْتـ254

گفتيقُلْتـ255

گفتیدقُلْتم ـ256

آن را گفتمقُلْته ـ257

قلم - ابزار نوشتنقَلَمـ258

آن زنان گفتندقُلْن ـ259

گفتیمقُلْناـ260

قُلُوب ـ261

قلب ھا( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن بھ 
عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 

الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند). 
1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 

بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قُلُوبکُم ـ262

قلب ھاي شما( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از 
آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک 

میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را 
بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع 

مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قُلُوبکُما ـ263

قلبھاي شما دونفر(با اینکھ دو نفر دو تا قلب دارد، قلب را بھ صیغھ جمع آورده و این صرف استعمالي است کھ 
نظائرش بسیار است، در فارسي ھم خطاب بھ دو نفر مي گوییم : مگر دلھایتان چدني است و نمي گوییم مگر دو دل 

شما چدني است. قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  
از آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک 
میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را 
بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع 

مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قُلُوبنا ـ264

قلبھاي ما( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن 
بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 
الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)
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قُلُوبهم ـ265

قلبھایشان( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال خود  از آن 
بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر انساني یک میدان 
الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس فلب پیامھا را بھ مغز 
با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي در بدن توزیع مي کند. 

1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده است آنچھ اکنون علم بشر 
بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

قُلُوِبِهن ـ266

قلب ھاي آن زنان( قلب در قرآن مرکز ادراک انسان شناختھ مي شود و ھمین موضوع باعث شده برخی بھ خیال 
خود  از آن بھ عناون ایرادی در قرآن نام برند ولی بھ تازگي تحقیقات علمي نشان داده است در اطراف بدن ھر 

انساني یک میدان الکترو مغناطیسي بھ مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمھ گرفتھ وسپس 
فلب پیامھا را بھ مغز با ھمان  میدان الکترومغناطیسي ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکھ عصبي 
در بدن توزیع مي کند. 1400 سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ قلب مرکز ادراک انسان است، اشاره شده 

است آنچھ اکنون علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟)

کم - اندک( درعبارت "َفَقِلیًلا مَّا ُیْؤِمُنوَن: پس اندکند آنھا کھ ایمان می آورند" در اصل "فکان َقِلیًلا" بوده کھ "کان" بھ قَِليٍل ـ267
قرینھ معنوی حذف شده)

کم - اندکقَِليلٍَة ـ268

کم ھا - اندکھاقَِليلُونَ ـ269

برخیز (در عبارت "ُقِم ٱللَّْیَل "حرف میم بھ دلیل رسیدن بھ حرف ساکن کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)قُِم ـ270

برخیزقُم ـ271

برخاستیدقُمتمـ272

ماهقَمر ـ273

دشوار و سختقَمطَِريراً ـ274

قُملَ ـ275
شپشک غالت - شپش - میمون ھاي درشت ھیکل - مگس ھاي ریز(کلمھ قـُّمـل بھ نقلي بھ معناي میمون ھاي درشت 
ھیکل و بھ نقل دیگر بھ معناي مگس ھاي ریز است واگر بھ صورت قــَْمـل خوانده شود، بھ معناي شپش است. با 

مراجعھ بھ روایات بھترین معنی برای این کلمھ ھمان شپشک غالت است)
پیراھنشقَِميِصِه ـ276

پیراھنمقَِميِصي ـ277

ما را نگاه دار- ما را حفظ کن (از مصدر وقایھ است و وقایھ بھ معناي حفظ کردن چیزي است از ھر خطري کھ بھ ِقناـ278
آن صدمھ بزند و برایش مضر باشد)

پوست ھاي گاوي کھ آنھا را پر از طال کرده باشند(جمع قنطار)قَناِطِري ـ279

پوست گاوي  کھ پر از طال کرده باشندِقنطَاٍر ـ280

نا امید شدندقَنطُواْ ـ281

خوشھ ھاي خرما(قنوان جمع قنو بھ معني خوشھ خرماست)ِقنوانٌ ـ282

بسیار ناامید - ھمواره نامید (َقُنوٌط  ھم صفت مشبھھ است وھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را قَنوطٌ ـ283
می رساند و ھم بسیاری آن را)

حفظ کنید - نگاھدارید (از مصدر وقایھ است و وقایھ بھ معناي حفظ کردن چیزي است از ھر خطري کھ بھ آن صدمھ قُواْ ـ284
بزند و برایش مضر باشد)
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قَواِريرا ـ285
شیشھ (این کلمھ بھ ھنگام وقف "قواریرا" و بھ ھنگام وصل "قواریَر" خوانده می شود بھ دلیل عالمتی بھ شکل 

بیضی راست کھ در قرآنھای با رسم الخط عربی بر روی الف نھاده شده است (رجوع شود بھ کتاب "کتاب آموزش 
روخوانی قرآن کریم با استفاده از شعر و نقاشی" کھ بھ صورت رایگان می توانید آن را از آدرس ذیل دانلود 

(( http://www.mobin110.blogfa.com/post/144:کنید

قَواِعد ـ286
 پایھ ھا - اساس ھا - زنان سالخورده اي کھ بھ دلیل کھولت سن کسي میل بھ ازدواج با آنان ندارد(جمع قاعده است، 

در عبارت "و القواعد من النساء الالتي ال یرجون نکاحا " بھ معناي زني است کھ از نکاح بازنشستھ باشد، یعني 
دیگر کسي بھ خاطر پیري اش میل بھ او نمي کند)

حد وسط و اعتدالقَواماً ـ287

اداره کنندگان امر معاش - فراھم آورندگان وسایل معیشت و زندگي - بسیار قیام کننده (از ماده قیام است و کلمھ قیام 
بر وزن فیعال مي باشد و قیام بر ھر چیز بھ معناي درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن 
است،چون قیام بھ معناي ایستادن است و عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر 

این معنا استفاده مي شود وقتي مي گوییم فالني پاي کار ایستاده است یعني بھ طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ 
آن کار احاطھ دارد و آنان را مدیریت مي کند و پروردگار متعال در کالم مجیدش اصل قیام بھ امور خلق خود را 

براي خود اثبات نموده و مي فرماید : ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و نیز با بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا 
انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحکیم، این آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ 
خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است، پس ھر چیزي را ھمان قدر کھ ظرفیت و استحقاق دارد مي 

دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز است، قائم بر ھر چیز است و بھ آن جھت کھ حکیم است در ھر چیزي 
عدالت را اعمال مي کند.

عبارت "ٱلرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى ٱلنَِّساِء " بھ این معنی است کھ مردان بھ دلیل توانایی جسمی باالتر باید مراقب 
ھمسرانشان باشند و لوازم زندگی و امنیت آنان را فراھم سازند و در برابر سختیھای زندگی سپر بالی خانواده خود 

شوند و این جملھ آن گونھ کھ برخی بھ غلط برداشت نموده اند، معنی تسلط و فرمانروایی نمی دھد ھمانگونھ کھ 
موالی متقیان علی علیھ السالم می فرماید: "َفِإنَّ اْلَمْرَأَة َرْیَحاَنٌة َو َلْیَسْت ِبَقْھَرَماَنٍة :  پس بھ یقین زن گل و گیاھی است 

خوشبو نھ کسی کھ بھ جنگ مشکالت رود" (کلمھ"قھرمان" در اصل عربی شده"کھرمان" بھ معنی قوچ وحشی است 
و کنایھ ای است از سخت کوشی و  بھ جنگ مشکالت رفتن) بھ عبارت دیگر مرد نباید بگذارد ھمسرش با سختیھا و 

خشونتھای زندگی روبرو شود)

قَواِمني ـ289

بسیار قیام کنندگان - بسیاربر پا دارندگان(کلمھ قیام بر وزن فیعال مي باشدو قیام بر ھر چیز بھ معناي درست کردن 
و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است،چون قیام بھ معناي ایستادن است و عادتا بین ایستادن و مسلط 
شدن بر کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر این معنا استفاده مي شود وقتي مي گوییم فالني پاي کار ایستاده است 
یعني بھ طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ آن کار احاطھ دارد و آنان را مدیریت مي کندو خداي تعالي در کالم 

مجیدش اصل قیام بھ امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي فرماید : ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و 
نیز با بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز 

الحکیم، این آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است، پس ھر چیزي را 
ھمانقدر کھ ظرفیت و استحقاق دارد مي دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز است، قائم بر ھر چیز است و بھ آن 

جھت کھ حکیم است در ھر چیزي عدالت را اعمال مي کند)
نیروقُوِةـ290

نیروي شماقُوِتکُم ـ291

با شما جنگیدندقُوِتلْتمـ292

با آنان جنگیدندقُوِتلُواْـ293

قَوسيِنـ294
دو کمان - دو ذراع (ذراع:دست آدمي از نوک انگشتان تا آرنج است کھ در قدیم آن را مقیاس طول مي گرفتند.ھر 

ذرع پنجاه تا ھفتاد سانتیمتر است)

قول - سخن - گفتارقَولُ ـ295

قَوامونَ ـ288
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شما دو نفر بگوییدقُولَا ـ296

گفتار تو - سخن توقَوِلکـ297

گقتارتان - سخنتانقَولَکُم ـ298

گقتارما - سخن ماقَولُنا ـ299

بگوییدقُولُواْ ـ300

قولش - سخنش - گفتارشقَولُه ـ301

سخنش - گفتارشقَوِلها ـ302

گفتارشان - قولشانقَوِلِهمـ303

گفتار منقَوِليـ304

بگو (ای زن)قُوِليـ305

قوم من (در عبارت "َیا َقْوِم "مخفف قومي)قَوِمـ306

قَوٍمـ307
جماعت (کلمھ قوم در دستور زبان عربی در اصل بھ معناي جماعتي از مردان است و بھ ھمین جھت در عبارت " ال 

یسخر قوم من قوم و ال نساء من نساء "حکم مسخره نکردن را براي زنان جداگانھ مطرح کرده است ولي در قرآن 
کریم در موارد دیگر جماعت اعم از زن و مرد را شامل است)

قوم توقَومک ـ308

قوم شما دو نفرقَوِمکُما ـ309

قوم ماقَومناـ310

بھ پا خیزید-قیام کنیدقُومواْـ311

قومشقَومهـ312

قوم آن زنقَومهاـ313

قومشانقَوِمِهمـ314

جماعتشانقَومهم ـ315

قوم آن دوقَومهماـ316

قوم منقَوِمي ـ317

نیروھاقُوٰي ـ318

نیرومند - قویقَِوي ـ319

قَهاِر ـ320
بسیارغالب و تأثیر گذار(قھر نوعي از غلبھ را گویند کھ چیزي بر چیز دیگري چنان جلوه و ظھور کند کھ آنرا 

مجبور بھ قبول اثري از آثار خود نماید، اثری کھ ھم می تواند ھمسو با طبیعت شخص مقھور باشد و ھم مخالف آن، 
مانند ظھور آب بر آتش کھ آنرا خاموش مي سازد)
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آنان را نگھ دارِقِهمـ321

آنان را نگھ دار (حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)ِقِهمـ322

ایستادن(وقتي کھ مصدر است نظیرعبارت " َفَما ٱْسَتَطاُعوْا ِمن ِقَیاٍم ") - ایستاده ھا (جمع قائم در عبارت "ثم نفخ فیھ ِقيام ـ323
اخري فاذا ھم قیام ینظرون ")

بھ حالت ایستاده (در عبارت " ٱلَِّذیَن َیْذُکُروَن ٱللََّھ ِقَیامًا َوُقُعودًا ")- براي بر پا داشتن و قوام (در عبارت "َجَعَل ٱللَُّھ ِقياماً ـ324
ٱْلَکْعَبَة ٱْلَبْیَت ٱْلَحَراَم ِقَیامًا لِّلنَّاِس "یا عبارت"َوَلا ُتْؤُتوْا ٱلسَُّفَھاَء َأْمَواَلُکُم ٱلَِّتي َجَعَل ٱللَُّھ َلُکْم ِقَیامًا ")

بر پا داشتن (َیْوِم ٱْلِقَیاَمِة : از اسامي روز رستاخیز بھ معني روز برپا داشتن)ِقيامِة ـ325

برایشان مقدر مي کنیم -نزدشان مي بریم (از مصدر تقییض است کھ ھم بھ معناي تقدیر است و ھم چیزي را نزد قَيضنا لَهمـ326
چیزي بردن)

سرزمین مسطحِقيعٍة ـ327

گفتھ شدِقيلَ ـ328

گفتار - سخنِقيلًاـ329

سخن او (قیل مصدر است)ِقيِلِه ـ330

پایدار و استوار-قائم (قائم بھ امر بندگان واین بدان جھت است کھ این کتاب خیر دنیا و آخرت پیرو خود را تامین و 
تضمین نموده و قائم بر اصالح حال معاش و معاد ایشان است .قیام بر ھر چیز بھ معناي درست کردن و حفظ و 

تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است،چون قیام بھ معناي ایستادن است و عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر 
کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر این معنا استفاده مي شود وقتي مي گوییم فالني پاي کار ایستاده است یعني بھ 
طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ آن کار احاطھ دارد و آنان را مدیریت مي کند و خداي تعالي در کالم مجیدش 

اصل قیام بھ امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي فرماید : ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و نیز با 
بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحکیم، این 

آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است،

پس بھ ھر چیزي ھمان قدر کھ ظرفیت و استحقاق دارد مي دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز (مقتدر) است، 
قائم بر ھر چیز است و بھ آن جھت کھ حکیم است در ھر چیزي عدالت را اعمال مي کند. دین قّیم دینی است کھ 

ایستاده تا خیر دنیا و آخرت پیرو خود را تامین و تضمین نماید)

ِقيماً ـ332

پایدار و استوار-قائم (قائم بھ امر بندگان واین بدان جھت است کھ این دین خیر دنیا و آخرت ملت خود را تامین و 
تضمین نموده و قائم بر اصالح حال معاش و معاد ایشان است .قیام بر ھر چیز بھ معناي درست کردن و حفظ و 

تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است،چون قیام بھ معناي ایستادن است و عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر 
کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر این معنا استفاده مي شود وقتي مي گوییم فالني پاي کار ایستاده است یعني بھ 
طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ آن کار احاطھ دارد و آنان را مدیریت مي کندو خداي تعالي در کالم مجیدش 
اصل قیام بھ امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي فرماید : ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و نیز با 

بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحکیم، این 
آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است، پس بھ ھر چیزي ھمانقدر کھ 
ظرفیت و استحقاق دارد مي دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز (مقتدر) است، قائم بر ھر چیز است و بھ آن 

جھت کھ حکیم است در ھر چیزي عدالت را اعمال مي کند)

قَيم ـ331
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قَيمةٌ ـ333

پایدار و استوار-قائم (قائم بھ امر بندگان واین بدان جھت است کھ این کتاب خیر دنیا و آخرت پیرو خود را تامین و 
تضمین نموده و قائم بر اصالح حال معاش و معاد ایشان است .قیام بر ھر چیز بھ معناي درست کردن و حفظ و 

تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است،چون قیام بھ معناي ایستادن است و عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر 
کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر این معنا استفاده مي شود وقتي مي گوییم فالني پاي کار ایستاده است یعني بھ 
طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ آن کار احاطھ دارد و آنان را مدیریت مي کند و خداي تعالي در کالم مجیدش 

اصل قیام بھ امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي فرماید : ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و نیز با 
بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحکیم، این 

آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است، پس بھ ھر چیزي ھمانقدر کھ 
ظرفیت و استحقاق دارد مي دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز (مقتدر) است، قائم بر ھر چیز است و بھ آن 

جھت کھ حکیم است در ھر چیزي عدالت را اعمال مي کند)

قَيوم ـ334

بسیار قیام کننده (کلمھ قیوم بر وزن فیعول است  از ماده قیام است و صفتي است کھ بر مبالغھ داللت دارد وقیام بر 
ھر چیز بھ معناي درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است،چون قیام بھ معناي ایستادن 

است و عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر کار مالزمھ ھست ودر فارسي ھم نظیر این معنا استفاده مي شود وقتي مي 
گوییم فالني پاي کار ایستاده است یعني بھ طور ھمھ جانبھ بھ ھمھ امور مربوط بھ آن کار احاطھ دارد و آنان را 

مدیریت مي کند و خداي تعالي در کالم مجیدش اصل قیام بھ امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي فرماید : 
ا فمن ھو قائم علي کل نفس بما کسبت و نیز با بیاني کلي تر مي فرماید : شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولوا 

العلم قائما بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحکیم، این آیھ شریفھ چنین مي رساند کھ خدا قائم بر تمامي موجودات است و با 
عدل قائم است، پس بھ ھر چیزي ھمانقدر کھ ظرفیت و استحقاق دارد مي دھد،  خداي تعالي بھ آن جھت کھ عزیز 

(مقتدر) است، قائم بر ھر چیز است و بھ آن جھت کھ حکیم است در ھر چیزي عدالت را اعمال مي کند)
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ترجمھکلمهفهرست

مثل - ماننِدکَــ1

نویسندهکَاِتب ـ2

نویسندگانکَاِتبونَـ3

با آنان مکاتبھ کنیدکَاِتبوهمـ4

نویسندگانکَاِتِبني ـ5

نزدیک بود (از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود ِإن َکاَد َلُیِضلَُّنا  : نزدیک بود ما را کَاد ـ6
منحرف کند)

نزدیک بود (از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود َکاَدْت َلُتْبِدي : نزدیک بود فاش کند)کَادت ـ7

تالشگري کھ بھ نفس نفس افتاده(کدح بھ معناي تالش کردن و خستھ شدن است . پس در این کلمھ معني سیر است و کَاِدحـ8
بعضي گفتھ اند : کدح تالش نفس است در انجام کاري تا اینکھ آثار تالش در نفس نمایان گردد)

نزدیک بود آنان (از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود. َکاُدوْا َیْقُتُلوَنِني  : نزدیک بود مرا کَادواْـ9
بکشند)

دروغگوکَاِذبـ10

دروغ - دروغگوکَاِذبةـ11

دروغگویانکَاِذبونَ ـ12

دروغگویانکَاِذِبني ـ13

بي میالن - آنانکھ کراھت دارندکَاِرهونَ ـ14

بي میالن - آنانکھ کراھت دارندکَاِرِهنيـ15

برطرف کنندهکَاِشف ـ16

برطرف کننده ھاکَاِشفَاتـ17

برطرف کنندهکَاِشفَةٌ ـ18

برطرف کننده ھا (در اصل کاشفون بوده کھ در عبارت "َکاِشُفوْا ٱْلَعَذاِب "چون مضاف واقع شده "ن" حذف گردیده کَاِشفُواْ ـ19
است)

کَاِظِمنيـ20

آنانکھ با وجود ناراحتي زیاد سخني نمي گویند و ناراحتیشان را پنھان مي کنند - آنانکھ دم نمي زنند(کلمھ کاظمین اسم 
فاعل از کظم است و کظم بھ معناي شدت اندوه است از طرفي کظم بھ معناي بیرون آمدن نفس است، وقتي مي گویند 

کظم خود را گرفت، یعني جلو نفس خود را گرفت و کظوم بھ معناي حبس کردن نفس است، کھ خود کنایھ از سکوت 
است، ھمچنانکھ در ھنگام توصیف و مبالغھ در باره سکوت مي گویند : فالني نفسش بیرون نمي آید و دم نمي زند یعني 

بسیار کم حرف است و کظم فالن یعني نفس فالني حبس شد و از این باب است جملھ اذ نادي و ھو مکظوم یعني ندا 
کرد در حالي کھ نفسش گرفتھ شده بود و ھمچنین کظم غیظ، حبس خشم است و جملھ و الکاظمین الغیظ بھ ھمین معنا 

است)
کافيکَاٍف ـ21

ھمگي - بھ شکلی ھمگانی(کلمھ کافة بھ معناي احاطھ و ماخوذ است از کافة الشي ء کھ بھ معناي آخرین حد و کناره کَافَّةً ـ22
ھر چیز است کھ وقتي بھ آنجا رسیدیم دیگر از پیشروي بیش از آن خودداري مي کنیم)
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کَاِفٍر ـ23
کافر - ناسپاس - انکار کننده پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمان نسبت بھ دستورات او (کلمھ کفر در اصل بھ 

معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت 
کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري 

بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

کَاِفرةٌ ـ24
کافر - ناسپاس - انکار کننده پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمان نسبت بھ دستورات او (کلمھ کفر در اصل بھ 

معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت 
کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري 

بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

کَاِفرونَـ25
کافران - ناسپاسان - انکار کنندگان پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمانان نسبت بھ دستورات او (کلمھ کفر در 

اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از 
این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا 

ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

کَاِفِرين ـ26
کافران - ناسپاسان - انکار کنندگان پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمانان نسبت بھ دستورات او (کلمھ کفر در 

اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از 
این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند یا 

ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

کَافُوراً ـ27
کافور(کافور ماده اي مومي، سفید و یا شفاف و جامد با فرمول C١٠H١۶O کھ داراي بوي بسیار قوي میباشد.کافور 
صمغ درختي بنام camphor laurel میباشد. این درخت ھمیشھ سبز در آسیا و بھ خصوص در جزیره برنئو و فرمز 

وجود دارد. درخت کافور  25تا 30 متر رشد میکند و ماده کافور در اکثر نقاط آن یافت میشود. کافور درختي است 
ھمیشھ سبز و از شاخھ و برگ بسیار برخوردار است داراي گلھایي بھ رنگ سفید میباشد و میوه اي قرمز رنگ بسیار 

شبیھ بھ میوه دارچین دارد.براي کافور فوائد دارویي زیادي نیز نقل شده است)

کَاِلحونَ ـ28
زشت رویاِن بد منظر(کلمھ کالح از کلوح است کھ بھ معناي جمع شدن و خشکیدن لبھا است، بھ طوري کھ دیگر 

نتواند دندانھا را بپوشاند . و معناي آیھ این است کھ لھیب و ھرم آتش آن چنان بھ صورتھایشان مي خورد کھ لبھایشان 
را مي خشکاند، بھ طوري کھ دندانھایشان نمایان مي شود، مانند : سر گوسفندي کھ روي آتش گرفتھ باشند)

کَالُوهمـ29
براي آنان پیمانھ و وزن کنند(عبارت"َوِإَذا َکاُلوُھْم َأْو وََّزُنوُھْم ُیْخِسُروَن " یعنی: و وقتی برای آنان(مردم) وزن و 

پیمانھ می کنند کم می گذارند(جنس مردم را ارزان می خرند یا آنچھ بھ مردم می فروشند نامرغوب و تقلبی است یا 
وزنش کمتر از انتظار است)

کاملکَاِملَةٌ ـ30

دو کاملکَاِملَيِن ـ31

کَانَـ32
بود (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندمانند"َجَزاًء لَِّمن َکاَن ُکِفَر 

"و اگر در ترکیب با فعل مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کندمانند"َأَوَلْو َکاَن 
ٱلشَّْیَطاُن َیْدُعوُھْم ")

بوده و ھست(در مواقعی کھ بھ یک واقعیت حتمی اشاره می کند مثل: "َکاَن ٱللَُّھ َغُفورًا رَِّحیمًا : اهللا ھمیشھ و بی اندازه 
آمرزنده و مھربان بوده و ھست")

آن دو بودند ( اگر در ترکیب با فعل مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کَاناـ33
کندمانند"َکاَنا َیْأُکَلاِن ٱلطََّعاَم "یعني غذا مي خوردند)

بود (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل کَانت ـ34
مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

کَانِت ـ35
بود (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل 

مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند. حرکت حرف "ت" بھ دلیل تقارنش با حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

آن دو بودندکَانتا ـ36
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بودند (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل کَانواْ ـ37
مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

پیشگو - غیبگو - خیالباف (کھانت بھ عقیده کاھنان عبارت است از اینکھ کاھن پیامھا و اطالعاتي را از جن دریافت کَاِهٍن ـ38
کند)

کَأٍْس ـ39
ظرف مخصوص نوشیدني ھا در صورتي کھ نوشیدني در آن باشد -قدح-جام(کلمھ کاس ھمان کاسھ فارسي است . 

بعضي از مفسرین در پاسخ این سؤال کھ چرا در آیھ شریفھ "ِبَأْکَواٍب َوَأَباِریَق َوَکْأٍس مِّن مَِّعیٍن " اکواب و اباریق را 
جمع آورد ، و"کأس" را مفرد ، گفتھ  اند : جھتش این است کھ کلمھ کاس تنھا در موردي بر ظرف اطالق مي شود کھ 

پر باشد  و کاسھ خالي را کاس نمي گویند)
مثل اینکھکَأَنَّـ40

مثل اینکھکَأَن ـ41

مثل اینکھ توکَأَنکـ42

مثل اینکھ چنین استکَأَنماـ43

مثل اینکھ آنکَأَنه ـ44

مثل اینکھ آنکَأَنها ـ45

مثل اینکھ آنانکَأَنهمـ46

مثل اینکھ آن زنانکَأَنهن ـ47

چھ بسیارکَأَين ـ48

بسیاربزرگھا - ھمیشھ بزرگھا-گناھان بزرگ(جمع کبیر)کَباِئرـ49

بسیار بزرگ (اسم مبالغھ از کبر است. وزن ُفعال صیغھ مبالغھ است و با تشدید عین "ُفّعال" مبالغھ بیشتري را ھم کُباراً ـ50
مي رساند)

خوار وذلیل شد - خشمگین شد- بھ زمین خورد - رسوا شدکُِبت ـ51

با صورت بھ زمین افکنده شد (از ماّده «کّب» (بر وزن جّد) در اصل بھ معناى افکندن چیزى بھ صورت بر زمین کُبتـ52
است و بنابراین، ذکر «ُوُجوه» (صورت ھا) در عبارت "َفُکبَّْت ُوُجوُھُھْم ِفي ٱلنَّاِر " از باب تأکید است)

خوار وذلیل شدند - خشمگین شدند- بھ زمین خوردند - رسوا شدندکُِبتواْ ـ53

رنج و خستگيکَبٍد ـ54

بزرگ است - گران است - دشوار استکَبرـ55

کَبر ـ56
بزرگ دار- تکبیر گو(از ائمھ معصومین (علیھم السالم) وارد شده کھ معناي تکبیر ( اهللا اکبر)این است کھ خدا از اینکھ 

در وصف بگنجد بزرگتر است، پس خداي تعالي از ھر وصفي کھ ما با آن توصیفش کنیم و حتي از خود این وصف 
ھم بزرگتر است)

بزرگي - کھولت و پیريِکبرـ57

بزرگترینھا (جمع کبري است)کُبِر ـ58

کبر - بزرگنمایيِکبر ـ59

بزرگان ما - پیرانمان (جمع کبیر)کُبراَءناـ60
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بزرگ است - گران است - دشوار استکَبرت ـ61

کَبره ـ62
او را بزرگ دار-براي او تکبیر گو(از ائمھ معصومین (علیھم السالم) وارد شده کھ معناي تکبیر ( اهللا اکبر)این است 
کھ خدا از اینکھ در وصف بگنجد بزرگتر است، پس خداي تعالي از ھر وصفي کھ ما با آن توصیفش کنیم و حتي از 

خود این وصف ھم بزرگتر است)

قسمت بزرگش - قسمت اعظمش (منظور از عبارت "َوٱلَِّذي َتَولَّيٰ ِکْبَرُه ِمْنُھْم" کسي است کھ عھده دار بخش اعظم آن ِکبره ـ63
(جریان تھمت زدن) است)

بزرگتر-بزرگترینکُبرٰي ـ64

ِکبِرياُءـ65
بزرگي بسیار-سرخم نیاوردن در برابر ھیچ کس(مبالغھ در کبر را مي رساند و در عظمت ھاي غیر حسي استعمال 

مي شود، کھ برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال او است)

چندین بار پشت سر ھم با رو بھ زمین افکنده شدند (این تکرار حروف اصلي نشانھ تکرار عملي است کھ فعل بھ آن کُبِکبواْ ـ66
داللت دارد مثل کلمات دب و دبدب، ذب و ذبذب، زل و زلزل، دک و دکدک)

کَِبريـ67

ھمیشھ بزرگ - بسیار بزرگ (ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ مبالغھ یعنی ھم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می 
رساند و ھم بسیاری آن را. پس کبیر بودن پروردگار متعال بھ این معنی است کھ بزرگیش ھمیشگی و بسیار است 
بنابراین نھ تنھا چیزی بھ بزرگی او ھیچگاه یافت نمی شود بلکھ بزرگی دیگران در مقایسھ با بزرگی او ھیچ است 
جدای از اینکھ دیگران بزرگی خود را از او گرفتھ اند. در مورد خداي متعال صفت کبیر و کبریایي بھ این معني 

است کھ تمامي کماالت ھر چیز را داشتھ و بدان احاطھ دارد، پس وقتي کھ مي گوییم او کبیر است معنایش این است 
کھ او نھ تنھا کمال ھر صاحب کمالي را دارد بلکھ افزونتر)

ھمیشھ بزرگ - بسیاربسیار بزرگ (ھم صفت مشبھھ است و ھم صیغھ مبالغھ از طرفي با گرفتن ة تأنیث مبالغھ اش کَِبريةً ـ68
بیشتر شده است)

بزرگ شما (حرکت حرف "م" بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)کَِبريکُمـ69

بزرگشانکَِبريهم ـ70

ِکتاِب ـ71

کتاب - نوشتھ- مکاتبھ (در عبارت "َوٱلَِّذیَن َیْبَتُغوَن ٱْلِکَتاَب ِممَّا َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم" مراد از کتاب مکاتبھ است بھ اینکھ 
صاحب برده با برده قرار بگذارد کھ بھاي خود را از راه کسب و کار بھ او بپردازد و آزاد شود ( و ابتغاء مکاتبھ این 
است کھ برده از موالي خود در خواست کند کھ با او مکاتبھ نماید، بھ این کھ مالي را از او بگیرد و او را آزاد  کند. 
در عباراتی نظیر "َذاِلَک ٱْلِکَتاُب َلا َرْیَب ِفیِھ ُھًدى لِّْلُمتَِّقیَن" منظور از آن کتاب شناختھ شده کتابی است کھ شامل تمام 

حقایق و فرامین الھی است و در لوح محفوظ (صفحھ ای محافظت شده کھ اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر 
کارگزاران الھی ظاھر می کند) ثبت است و اصل و ریشھ تمام کتابھای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر 

قابل فھم و آسان شده ای از آن کتاب برای بشر است)
کتاب تو - نوشتھ ي تو(در عبارت "ٱْقَرْأ ِکَتاَبَک َکَفىٰ ِبَنْفِسَک ٱْلَیْوَم َعَلْیَک َحِسیبًا " منظور نامھ ی عمل می باشد)ِکتابکـ72

کتاب شما - نوشتھ ي شماِکتاِبکُم ـ73

کتاب ما - نوشتھ ي ما - نامھ ي(اعمال)ماِکتابنا ـ74

کتاب او - نوشتھ ي او- نامھ ي(اعمال)اوِکتابه ـ75

کتاب او - نوشتھ ي او- نامھ ي(اعمال)اوِکتاِبهاـ76

کتاب آنھا - نوشتھ ي آنھا - نامھ ي(اعمال)آنھاِکتابهم ـ77

نوشتھ ي من - نامھ ي منِکتاِبي ـ78

کتاب من(ھاء آخرآن ھاي وقف است، کھ اصطالحا آن را ھاي استراحت مي نامند)ِکتاِبيه ـ79
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ِکتاب مِبنيـ80
کتابی کھ از جانب پروردگار بودنش واضح و آشکار است(کتابی کھ شامل تمام حقایق و فرامین الھی است و در لوح 
محفوظ (صفحھ ای محافظت شده کھ اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الھی ظاھر می کند) ثبت 
است و اصل و ریشھ تمام کتابھای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قابل فھم و آسان شده ای از آن کتاب 

برای بشر است)
کتابھا-نوشتھ ھاکُتٍبـ81

کَتب ـ82
نوشت ( در عباراتي نظیر "َکَتَب َعَليٰ َنْفِسِھ ٱلرَّْحَمَة: بر خودش رحمت و مھربانی را واجب کرده است" کنایھ از 

واجب کردن و مقدر نمودن است. کسی نمی تواند پروردگار را بھ کاری مجبور کند منتھا او برای خودش برنامھ و 
روشی دارد کھ آن را تغییر نمی دھد کھ بھ آن سّنت الھی می گویند و یکی از سنتھایش مھربانی ھمیشگی و بی اندازه 

با ھمگان است)
نوشتھ شد ( در عباراتي نظیر "ُکِتَب َعَلْیُکُم ٱْلِقَصاُص " کنایھ از واجب کردن و مقدر نمودن است)کُِتب ـ83

نوشتیکَتبتـ84

نوشتکَتبت ـ85

نوشتیم ( در عباراتي نظیر "َأنَّا َکَتْبَنا َعَلْیِھْم َأِن ٱْقُتُلوْا َأنُفَسُکْم " کنایھ از واجب کردن و مقدر نمودن است)کَتبنا ـ86

کتابھایشکُتِبِه ـ87

پنھان کرد - کتمان کردکَتم ـ88

زیاد استکَثُرـ89

زیاد استکَثُرتـ90

زیاديکَثْرةُ ـ91

تعداد زیاد شما - زیادي شماکَثْرتکُمـ92

بسیارتان کرد-تعداد شما را زیاد کردکَثَّرکُم ـ93

توده اي از شن (عبارت "َکاَنِت ٱْلِجَباُل َکِثیبًا مَِّھیالًَ "مجموعًا بھ این معني است کھ کوھھا بھ تّلي از ماسھ بدل شده و از کَِثيباً ـ94
باال فرو مي ریزند)

کَِثٍري ـ95

بسیار و ھمیشھ زیاد (منظور از کلمھ کثیر در قرآن از محدوده عدد ھشتاد شروع می شود تا بی نھایت. در عبارت 
"لقد نصرکم اهللا في مواطن کثیرة و یوم حنین" طبق روایتي از امام ھادي کھ در ادامھ نقل می گردد، معنی ھشتاد می 
دھد چون جنگھای مسلمین 80 مورد بوده است و در عبارت "من ذا الذي یقرض اهللا قرضا حسنا فیضاعفھ لھ اضعافا 

کثیرة "طبق روایتي از رسول اهللا صلي اهللا و علیھ وآلھ معنی بی نھایت می دھد. بعد از آنکھ متوکل مسموم شد نذر 
کرد کھ اگر بھبودي یافت مال کثیری صدقھ دھد و چون بھبودي یافت از فقھاء پرسید حد مال کثیر چیست، بین فقھاء 

اختالف افتاد و ھیچ کس دلیلی منطقی برای اثبات نظر خود نداشت بھ ناچار مسألھ را از امام ھادی علیھ السالم 
پرسیدند و حضرت با استناد بھ  آیھ شریفھ 25 از سوره مبارکھ توبھ و این واقعیت تاریخی کھ تعداد جنگھای مسلمین 
80 مورد بود، کمترین مقداری کھ بھ آن می توان لقب "کثیر" داد، را عدد ھشتاد تعیین نمودند و فرمودند کھ: "ھشتاد 

درھم صدقھ بدھد" بھ این ترتیب منطق و دلیل قرآنی حضرت، ھمگان را قانع نمود. این روایت بیان کننده فھم و 
برداشت دقیق معصومین علیھم السالم از قرآن کریم است)
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کَِثريةٌ ـ96

بسیار و ھمیشھ زیاد (منظور از کلمھ کثیر در قرآن از محدوده عدد ھشتاد شروع می شود تا بی نھایت. در عبارت 
"لقد نصرکم اهللا في مواطن کثیرة و یوم حنین" طبق روایتي از امام ھادي کھ در ادامھ نقل می گردد، معنی ھشتاد می 
دھد چون جنگھای مسلمین 80 مورد بوده است و در عبارت "من ذا الذي یقرض اهللا قرضا حسنا فیضاعفھ لھ اضعافا 

کثیرة "طبق روایتي از رسول اهللا صلي اهللا و علیھ وآلھ معنی بی نھایت می دھد. بعد از آنکھ متوکل مسموم شد نذر 
کرد کھ اگر بھبودي یافت مال کثیری صدقھ دھد و چون بھبودي یافت از فقھاء پرسید حد مال کثیر چیست، بین فقھاء 

اختالف افتاد و ھیچ کس دلیلی منطقی برای اثبات نظر خود نداشت بھ ناچار مسألھ را از امام ھادی علیھ السالم 
پرسیدند و حضرت با استناد بھ  آیھ شریفھ 25 از سوره مبارکھ توبھ و این واقعیت تاریخی کھ تعداد جنگھای مسلمین 
80 مورد بود، کمترین مقداری کھ بھ آن می توان لقب "کثیر" داد، را عدد ھشتاد تعیین نمودند و فرمودند کھ: "ھشتاد 

درھم صدقھ بدھد" بھ این ترتیب منطق و دلیل قرآنی حضرت، ھمگان را قانع نمود. این روایت بیان کننده فھم و 
برداشت دقیق معصومین علیھم السالم از قرآن کریم است)

نزدیک بود کھ تو(از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود . ِکدتَّ َتْرَکُن ِإَلْیِھْم  : نزدیک بود بھ ِکدتـ97
سوی آنان متمایل شوی)

تالشي کھ تالشگر را بھ نفس نفس زدن بیندازد(کدح بھ معناي تالش کردن و خستھ شدن است . پس در این کلمھ معني کَدحاً ـ98
سیر است و بعضي گفتھ اند : کدح تالش نفس است در انجام کاري تا اینکھ آثار تالش در نفس نمایان گردد)

چاره اندیشي کردیم (کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر ِکدنا ـ99
مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

تو شاھد باش آنگونھ-اینگونھ - اینچنینکَذَاِلک ـ100

با شما ھستم اینگونھ است (پسوند "ُکْم "براي جلب توجھ شنوندگان بھ کار رفتھ است)کَذَاِلکُمـ101

بسیار دروغگوکَذَّاب ـ102

تکذیب کردني عجیب (در عبارت"َکذَُّبوْا ِبَئاَیاِتنا ِکذَّابًا " مفعول مطلق براي فعل "َکذَُّبوْا" یعني بھ شکلي عجیب تکذیب ِکذَّاباً ـ103
کردند)

دروغ - دروغین( در عبارت "َوَجاُءوْا َعَلىٰ َقِمیِصِھ ِبَدٍم َکِذٍب" َکِذب، مصدر است ، و در اینجا بھ جاي اسم فاعل بھ کَِذبـ104
کار رفتھ تا مبالغھ را برساند ، در نتیجھ معنایش چنین مي شود : بھ خوني کاذب کھ کذبش آشکارا بود)

تکذیب کرد - گفت دروغ استکَذَّب ـ105

تکذیب شدکُذِّب ـ106

دروغ بست بھکَذَب علَيـ107

آن زن دروغ گفتکَذَبتـ108

تکذیب کرد - گفت دروغ استکَذَّبت ـ109

تکذیب کردید - گفتید دروغ استکَذَّبتم ـ110

تکذیب کردیم - گفتیم دروغ استکَذَّبناـ111

تکذیب کردند - گفتند دروغ استکَذَّبواْ ـ112

دروغ گفتندکَذَبواْ ـ113

بھ آنھا دروغ گفتھ شدهکُِذبواْ ـ114

تکذیب شدندکُذِّبواْ ـ115

دروغ بستند بھکَذَبواْ علَٰيـ116
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تورا تکذیب کردند - گفتند دروغ مي گویيکَذَّبوک ـ117

شما را تکذیب کردند - گفتند دروغ مي گوییدکَذَّبوکُم ـ118

مرا تکذیب کردند - گفتند دروغ می گویمکَذَّبوِنـ119

او را تکذیب کردند - گفتند دروغ مي گویدکَذَّبوه ـ120

آن دو را تکذیب کردند - گفتند آن دو دروغ مي گویندکَذَّبوهما ـ121

دروغشکَِذبه ـ122

ِکراٍم ـ123
بزرگواران -ارجمندان (در عبارت "َوِإَذا َمرُّوْا ِبـٱللَّْغِو َمرُّوْا ِکَرامًا"معناي اینکھ بگوییم فالني از فالن عمل زشت تکرم 
دارد این است کھ : از چنین عملي منزه است و نفس خویش را از آلودگي بھ امثال آن منزه مي دارد بھ عبارت دیگر نھ 

تنھا آن گناه را انجام نمی دھد بلکھ بھ آن گناه نزدیک ھم نمی شود)

کَرِبـ124
اندوه فراوان و شدید (کربة و غمة بھ یک معنا است، ریشھ این لغت از کرب األرض گرفتھ شده کھ بھ معناي زیر و 

رو کردن زمین است و چون اندوه نیز دل انسان را زیر و رو و مشوش مي کند از این جھت اندوه را نیز کرب گفتھ اند 
از طرفي کَرب نیز بھ معني گره ضخیم و محکمي است کھ در ریسمان دلو مي زنند و اندوه را از این جھت کرب 

مي گویند کھ مانند عقده و گرھي است در قلب)

برگشت - بازگشت (کلمھ  کرة بھ معناي برگشتن و ھم بھ معناي دولت است وعبارت "ُثمَّ َرَدْدَنا َلُکُم ٱْلَکرََّة َعَلْیِھْم کَرةًـ125
"یعني سپس پیروزي بر آنان را بھ شما باز میگردانیم وشما را بر آنان تسلط و غلبھ مي دھیم)

بار دیگر - دوبارهکَرتيِن ـ126

کُرِسيهـ127

تختش (کلمھ کرسي از ماده کاف - راء - سین  گرفتھ شده کھ بھ معناي بھ ھم وصل کردن اجزاي ساختمان است و 
اگر تخت را کرسي خوانده اند بھ این جھت بوده کھ اجزاي آن بھ دست نجارو یا صنعتگر دیگر، در ھم فشرده و 

چسبیده شده است و بسیاري از مواقع این کلمھ را کنایھ از ملک و سلطنت مي گیرند و مي گویند فالني از کرسي نشینان 
است، یعني او منطقھ نفوذي و قدرت وسیعي دارد و عبارت "َوِسَع ُکْرِسیُُّھ ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرَض "یعني تخت پادشاھي 

اش بھ و سعت آسمانھا و زمین است و چون بیشترین تسلط و علم یک پادشاه و سلطان محدوده تخت پادشاھي اش مي 
باشد این جملھ کنایھ از این است کھ تسلط و علم و اقتدار خداي تعالي ھمھ جا را فرا گرفتھ است)

کَرمت ـ128
برتري دادي - تکریم کردي(معناي تکریم با تفضیل متفاوت است، چون تکریم معنائي است نفسي و در تکریم کاري 

بھ غیر نیست، بلکھ تنھا شخص مورد تکریم مورد نظر است کھ داراي شرافتي و کرامتي بشود، بھ خالف تفضیل کھ 
منظور از آن این است کھ شخص مورد تفضیل از دیگران برتري یابد، در حالي کھ او با دیگران در اصل آن عطیھ 

شرکت دارد)

کَرمنا ـ129
برتري دادیم - تکریم کردیم(معناي تکریم با تفضیل متفاوت است، چون تکریم معنائي است نفسي و در تکریم کاري 

بھ غیر نیست، بلکھ تنھا شخص مورد تکریم مورد نظر است کھ داراي شرافتي و کرامتي بشود، بھ خالف تفضیل کھ 
منظور از آن این است کھ شخص مورد تفضیل از دیگران برتري یابد، در حالي کھ او با دیگران در اصل آن عطیھ 

شرکت دارد)

مکروه کرد - مورد تنفر قرار داد (معناي مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان در عبارت "َکرََّه ِإَلْیُکُم ٱْلُکْفَر َوٱْلُفُسوَق کَرهـ130
َوٱْلِعْصَیاَن"این است کھ دلھاي شما را طوري کرده کھ خود بھ خود از کفر و توابع آن تنفر دارد)

کَِره ـ131
خوشش نیامد - خوش نداشت - کراھت داشت (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از خارج و بھ 

اکراه و اجبار دیگران بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از ناحیھ خود 
انسان برسد)

از روي اکراه - ناخواستھ (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از خارج و بھ اکراه و اجبار دیگران کَرهاً ـ132
بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از ناحیھ خود انسان برسد)
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کُرهاً ـ133
با تحمل رنج وزحمت- با تحّمل رنج و زحمتی کھ بھ جان خرید (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ 
از خارج و بھ اکراه و اجبار دیگران بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ 

از ناحیھ خود انسان برسد)

کَِرهتموه ـ134
از آن خوشتان نیامد -آن را خوش نداشتید - از ان کراھت داشتید (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ 
از خارج و بھ اکراه و اجبار دیگران بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ 

از ناحیھ خود انسان برسد)

کَِرهتموهنـ135
از آن زنان خوشتان نیامد -آن زنان را خوش نداشتید - از آن زنان کراھت داشتید (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ 

معناي مشقتي است کھ از خارج و بھ اکراه و اجبار دیگران بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ 
معناي مشقتي است کھ از ناحیھ خود انسان برسد)

کَِرهواْ ـ136
خوششان نیامد - خوش نداشتند - کراھت داشتند (کلمھ کره - بھ فتحھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از خارج و بھ 
اکراه و اجبار دیگران بر آدمي تحمیل شود، ولي کلمھ کره - بھ ضمھ کاف - بھ معناي مشقتي است کھ از ناحیھ خود 

انسان برسد)

کَِرمي ـ137

بزرگواری کھ دارای بخشش و شرافتی ھمیشگی و بسیار است- بسیارگرامي - بسیار ارجمند و ارزشمند - بسیار 
صاحب کرم و بزرگوار(کریم صفت مشبھھ در معنای اسم فاعل است پس معنیش آن کسی است کھ َکَرم را انجام می 

دھد و َکَرم بھ بخشش بزرگ و شرافت می گویند. معناي تکریم با تفضیل متفاوت است، چون تکریم معنائي است 
نفسي و در تکریم کاري بھ غیر نیست، بلکھ تنھا شخص مورد تکریم مورد نظر است کھ داراي شرافتي و کرامتي 

بشود، بھ خالف تفضیل کھ منظور از آن این است کھ شخص مورد تفضیل از دیگران برتري یابد، در حالي کھ او با 
دیگران در اصل آن عطیھ شرکت دارد. بھ عبارت ساده تر در تکریم بر خالف تفضیل مقایسھ ای در کار نیست. پس 
رزق کریم آن رزقی است کھ بھ ھر کس عطا شود آن قدر عظیم و بزرگ است کھ فراتر از تصورش، احتیاجش را 

بر طرف و بقایش را تأمین می کند و ھمانگونھ کھ در آیھ شریفھ 17 از سوره سجده مبارکھ آمده است نھ چشمی آن را 
دیده و نھ گوشی وصفش را شنیده است)

کَِرمياً ـ138
بزرگوارانھ - با کرامت (منظور از قول کریم در عبارت "ُقل لَُّھَما َقْوًلا َکِریمًا" این است کھ از کلماتی ھنگام سخن 
گفتن با پدر و مادر استفاده کنید کھ از آن کلمات ھنگام سخن گفتن با بزرگان استفاده می شود و منظور از "مُّْدَخًلا 

َکِریمًا" جایگاھی است کھ وضع آن جایگاه بھ شکلی است کھ ارزش و مقام بلند کسی کھ در آن قرار گرفتھ را نشان 
می دھد)

کسادیش - بي رونقیشکَسادها ـ139

با کسالتھا و سستھاکُسالَٰي ـ140

کَسب ـ141
کسب کرد - بھ دست آورد (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا حرفھ و یا 
زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را برآورد، 

ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ شر)

کَسبا ـ142
آن دوکسب کردند - آن دو بھ دست آوردند (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و 
یا حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي 
را برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست  آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست  آوردھاي خیر 

و چھ شر)

کَسبت ـ143
کسب کرد - بھ دست آورد (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا حرفھ و یا 
زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را برآورد، 

ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ شر. در 
عبارت "َلْم َتُکْن َءاَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َکَسَبْت ِفي ِإیَماِنَھا َخْیرًا" کسب ننموده معنی می شود چون "لم تکن" بر سر فعل 

"ءامنت" شامل فعل "کسبت" ھم می شود کھ بھ قرینھ لفظی حذف شده است)

کَسبتمـ144
کسب کردید - بھ دست آوردید (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا حرفھ و 

یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را 
برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ 

شر)
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کَسبواْ ـ145
کسب کردند - بھ دست آوردند (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا حرفھ و 

یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي زندگي را 
برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ 

شر)
قطعھِکسفاًـ146

قطعھ ھا (جمع کسفھ)ِکسفاً ـ147

پوشاکشان - لباس آنھاِکسوتهم ـ148

پوشاک آن زنانِکسوتهن ـ149

پوشاندیمکَسوناـ150

کنده شد(کشط بھ معناي قلع و کندن چیزي است کھ سخت بھ چیز دیگر چسبیده و قھرًا کندنش نیز بھ شدت انجام کُِشطَت ـ151
مي شود)

برطرف کرد - کنار زدکَشف ـ152

برطرف کردن - کنار زدنکَشف ـ153

برطرف کرديکَشفْتـ154

باال زد (در عبارت"َکَشَفْت َعن َساَقْیَھا"یعني دامن لباسش را باال زد)کَشفَت ـ155

برطرف کردیم - کنار زدیمکَشفْنا ـ156

کَِظيم ـ157

آنکھ با وجود ناراحتي زیاد سخني نمي گوید و ناراحتیش را پنھان مي کنند - آنکھ دم نمي زند(کلمھ کاظمین اسم فاعل 
از کظم است و کظم بھ معناي شدت اندوه است از طرفي کظم بھ معناي بیرون آمدن نفس است، وقتي مي گویند کظم 

خود را گرفت، یعني جلو نفس خود را گرفت و کظوم بھ معناي حبس کردن نفس است، کھ خود کنایھ از سکوت 
است، ھمچنانکھ در ھنگام توصیف و مبالغھ در باره سکوت مي گویند : فالني نفسش بیرون نمي آید و دم نمي زند یعني 

بسیار کم حرف است و کظم فالن یعني نفس فالني حبس شد و از این باب است جملھ اذ نادي و ھو مکظوم یعني ندا 
کرد در حالي کھ نفسش گرفتھ شده بود و ھمچنین کظم غیظ، حبس خشم است و جملھ و الکاظمین الغیظ بھ ھمین معنا 

است)
خانھ ي خدا - بیت اهللا الحرام - کعبھ (نام کعبھ اشاره بھ چھار گوشھ بودن آن دارد)کَعبةَ ـ158

دو استخوان برآمده پشت پا(کلمھ کعب بھ معناي استخوان بر آمده در پشت پاي آدمي است)کَعبِني ـ159

کَف أَيِديهم ـ160
دست آنھا را نگھ داشت-دست آنھا را دفع کرد - دست آنھا را کوتاه کرد (کلمھ کف االیدي - دست نگھ داشتن کنایھ 

است از خود داري از جنگ، چون قتلي کھ در کارزار اتفاق مي افتد بھ وسیلھ دست انجام مي شود.کلمھ کف بھ معناي 
کف دست آدمي است کھ آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این است کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم و 

بھ ھمین مناسبت متعارف شده کھ این کلمھ را در معناي دفع ھر چند کھ با کف دست صورت نگیرد استعمال شود، 
حتي شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ شده مکفوف گفتھ اند)

ِکفَاتاً ـ161
جمع کننده - ظرفھا (کلمھ کفات و ھمچنین کلمھ کفت بھ معناي جمع کردن و ضمیمھ کردن است و درعبارت " َأَلْم 

َنْجَعِل ٱْلَأْرَض ِکَفاتًا "مي فرماید : مگر ما نبودیم کھ زمین را کفات کردیم، یعني چنان کردیم کھ ھمھ بندگان را در خود 
جمع مي کند، چھ مرده ھا را و چھ زنده ھا را . بعضي گفتھ اند : کفات جمع کفت بھ معناي ظرف است . و معناي آیھ 

شریفھ این است مگر ما زمین را ظرفھایي براي جمع احیا و اموات نکردیم)

کَفَّار ـ162
بسیار ناسپاس-بسیار کفرانگر (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب 
ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت 

یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)
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کُفَّار ـ163
کافران - ناسپاسان - انکار کنندگان پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمانان نسبت بھ دستورات او -کشاورزان(کلمھ 

کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان 
است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار 

کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

آنچھ باعث مي شود گناه نادیده گرفتھ شود و بخشیده شود - پوشاننده -کّفاره (ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کَفَّارةُ ـ164

آنچھ باعث مي شود آن گناه نادیده گرفتھ شود - پوشاننده آن-کّفاره ي آن (ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کَفَّارته ـ165

کُفَّارکُم ـ166
کافران شما- ناسپاسان شما- انکار کنندگان خداي تعالي ونعمتھاي او ازشما- ترک کنندگان دستورات الھي از میان 
شما(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 

کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي 
را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

مورد تکذیب و انکار قرار گرفت- مورد بي اعتنایي قرار گرفت(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است و انکار کُِفر ـ167
نیز نوعي پوشاندن و مخفي کردن است)

کَفَر ـ168
کفر ورزید-کفران کرد- ناسپاسي کرد - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انکارکرد -بھ دستورات الھي عمل نکرد(کلمھ کفر 

در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است 
از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و 

فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کُفِْر ـ169
کفر- ناسپاسي - انکارخداي تعالي ونعمتھاي او - ترک دستورات الھي (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است 

براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک 
پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر 

آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)
بپوشان - نادیده بگیر(ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کَفِّر ـ170

پوشاند - نادیده گرفت -بخشید (ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کَفَّر ـ171

کفران - ناسپاسي - پوشاندن - نادیده گرفتن (ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کُفْرانَ ـ172

کَفَرتـ173
کفر ورزیدي-کفران کردي- ناسپاسي کردي - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انکارکردي -بھ دستورات الھي عمل 

نکردي(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 
کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي 

را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کَفَرتـ174
کفر ورزید-کفران کرد- ناسپاسي کرد - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انکارکرد -بھ دستورات الھي عمل نکرد(کلمھ کفر 

در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است 
از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و 

فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کَفَرةُ ـ175
کافران - ناسپاسان - انکار کنندگان پروردگار تعالي و نعمتھایش  و نافرمانان نسبت بھ دستورات او -کشاورزان(کلمھ 

کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان 
است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار 

کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

تکذیب و انکار کردم-بي اعتنا بودم(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است و انکار نیز نوعي پوشاندن و مخفي کَفَرت ـ176
کردن است)

کَفَرتم ـ177
کفر ورزیدید-کفران کردید- ناسپاسي کردید - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انکارکردید -بھ دستورات الھي عمل 

نکردید(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 
کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي 

را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)
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کُفِْرک ـ178
کفرت- ناسپاسیت - خداي تعالي ونعمتھاي او را انکار کردنت-بھ دستورات الھي عمل نکردنت (کلمھ کفر در اصل بھ 
معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت 
کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را 

نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

تکذیب و انکار کردیم-بي اعتنا بودیم(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است و انکار نیز نوعي پوشاندن و مخفي کَفَرنا ـ179
کردن است)

پوشاندیم - نادیده گرفتیم - بخشیدیم(ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کَفَّرنا ـ180

کَفَرواْ ـ181
کفر ورزیدند-کفران کردند- ناسپاسي کردند - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انکارکردند -بھ دستورات الھي عمل 

نکردند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 
کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي 

را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کُفْره ـ182
کفرش- ناسپاسیش - خداي تعالي ونعمتھاي او را انکار کردنش-بھ دستورات الھي عمل نکردنش (کلمھ کفر در اصل 

بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این 
جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و 

فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کُفْرهمـ183
کفرشان (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است،در حدیثي از امام صادق علیھ السالم آمده است کھ کفر در کتاب 

خدا برپنج قسم است، اول کفر جحود (انکار) و جحود ھم خود، دو جور است (قلبي و زباني)، سوم کفر بھ ترک 
دستورات الھي، چھارم کفر برائت و بیزاري (در عبارت"کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ")، پنجم 

کفران نعمت)

کَفَفْت ـ184
دفع کردم(کلمھ کف بھ معناي کف دست آدمي است کھ آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این است کھ من او را 
با کف دست زدم و دفع کردم و بھ ھمین مناسبت متعارف شده کھ این کلمھ را در معناي دفع ھر چند کھ با کف دست 

صورت نگیرد استعمال شود، حتي شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ شده مکفوف گفتھ اند)

ِکفْلٌـ185
نصیب (كفل در اصل بھ معنى قسمت عقب پشت حیوان(سرین) است كھ سوار شدن بر آن ناراحت كننده مى  باشد 

گاھی کھ روی کوھان شتر جای نشستن نبود بھ جھاز روی کوھان چیزی اضافھ می کردند تا نفر اضافھ بتواند روی 
آن بشیند و بھ ھمین جھت ھر گونھ گناه و سھم بد را كفل مى  گویند و نیز بھ كارى كھ سنگینى و زحمت داشتھ باشد 

كفالت گفتھ مى  شود البتھ این در جایی است کھ در برابر کلمھ "نصیب" قرار گیرد ولی چنانچھ بھ تنھایی بھ کار رود 
ھمان معنی نصیب و بھره را می دھد)

اورا کفیل قرار داد - او را سرپرست قرار دادکَفَّلَها ـ186

دو نصیبِکفْلَيِن ـ187

ھمانند و ھمتاکُفُواًـ188

کُفُّواْ أَيِديکُمـ189
دست نگھ دارید - دستان خود را کوتاه کنید(در عبارت "ِقیَل َلُھْم ُکفُّوْا َأْیِدَیُکْم "منظور از کف االیدي(دست نگھ داشتن) 
خود داري از جنگ است، چون قتلي کھ در کارزار اتفاق مي افتد بھ وسیلھ دست انجام مي شود.کلمھ کف بھ معناي کف 

دست آدمي است کھ آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این است کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم و بھ 
ھمین مناسبت متعارف شده کھ این کلمھ را در معناي دفع ھر چند کھ با کف دست صورت نگیرد استعمال شود، حتي 

شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ شده مکفوف گفتھ اند)

کَفُورـ190
بسیار ناسپاس-ھمواره ناسپاس(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب 

ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت 
یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

کفران - ناسپاسي - پوشاندن - نادیده گرفتن (ازکلمھ کفر  بھ معناي پوشاندن است)کُفُوراً ـ191

کافیستکَفَٰيـ192

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



کافیست کھکَفَٰي ِبــ193

ضامن - کفیلکَِفيلًا ـ194

کَفَيناک ـ195
از تو دفع کردیم - از تو باز داشتیم - از تو کوتاه مي کنیم(کلمھ کف بھ معناي کف دست آدمي است کھ آن را باز و 
بستھ مي کند و معناي کففتھ این است کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم و بھ ھمین مناسبت متعارف شده کھ 

این کلمھ را در معناي دفع ھر چند کھ با کف دست صورت نگیرد استعمال شود، حتي شخص کور را ھم بھ دلیل 
اینکھ چشمش بستھ شده مکفوف گفتھ اند)

دو کف دستش (در اصل کفین بوده کھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف شده است)کَفَّيِهـ196

کُلِّـ197
ھمھ - کل (اصل در معناي این کلمھ احاطھ داشتن است مجموع ھر چیزي را ھم کھ ُکل مي خوانند، براي این است کھ 
بھ ھمھ اجزا احاطھ دارد، یک فرد سربار جامعھ را ھم اگر کـَل بر جامعھ تعبیر مي کنند، براي این است کھ سنگینیش 

بر جامعھ احاطھ دارد)

کُـلاـ198
ھمگی - کّلًا (اصل در معناي این کلمھ احاطھ داشتن است مجموع ھر چیزي را ھم کھ ُکل مي خوانند، براي این است 

کھ بھ ھمھ اجزا احاطھ دارد، یک فرد سربار جامعھ را ھم اگر کـَل بر جامعھ تعبیر مي کنند، براي این است کھ 
سنگینیش بر جامعھ احاطھ دارد)

کَلٌّ ـ199
سربار(معناي عبارت" ھو کل علي مواله "این است کھ او سربار سرپرست خویش است وبار و عیال کسي است کھ 

امورش را تدبیر مي کند و او خودش نمي تواند امور خود را تدبیر کند.اصل در معناي این کلمھ احاطھ داشتن است 
مجموع ھر چیزي را ھم کھ ُکل مي خوانند، براي این است کھ بھ ھمھ اجزا احاطھ دارد، یک فرد سربار جامعھ را ھم 

اگر کـَل بر جامعھ تعبیر مي کنند، براي این است کھ سنگینیش بر جامعھ احاطھ دارد)

ھرگز چنین نیست - حاشا (کلمھ کال بھ معناي ردع و زیر بار نرفتن است و براي رد و انکار مطالب ما قبل خودش کَلَّا ـ200
است)

شما دو نفر بخوریدکُلَا ـ201

کَلَالَةً ـ202

کسي کھ بي اوالد و پدر ومادر است - خواھر یا برادر تني یا نا تني - کل کساني کھ غیر از پدر و مادر و فرزند از 
شخصي ارث مي برند(کلمھ کاللھ در اصل، مصدر و بھ معناي احاطھ است،مجموع ھر چیزي را ھم کھ ُکل 

مي خوانند، براي این است کھ بھ ھمھ اجزا احاطھ دارد، یک فرد سربار جامعھ را ھم اگر کـَل بر جامعھ تعبیر 
مي کنند، براي این است کھ سنگینیش بر جامعھ احاطھ دارد . راغب در مفردات مي گوید : کاللھ نام ما سواي فرزند و 

پدر و مادر از سایر ورثھ است . و اضافھ مي کند کھ از رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) روایت رسیده کھ 
شخصي از آن جناب معناي کاللھ را پرسید، فرمود : کسي کھ بمیرد و فرزند و پدر نداشتھ باشد، کھ در این حدیث 

کاللھ را نام میت گرفتھ و ھر دو معنا صحیح است، چون گفتیم کاللھ مصدر است، ھم وارثان و ھم مورث را شامل 
مي شود.عبارت "َوِإن َکاَن َرُجٌل ُیوَرُث َکَلاَلًة َأِو ٱْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ َأْو ُأْخٌت " یعني : اگر مرد یا زني كھ از او ارث میبرند، 

كاللھ [یعني بي اوالد و بدون پدر و مادر] باشد و داراي برادر و خواھري است)
کالم - سخنکَلَام ـ203

کالم من- سخن منکَلَاِمي ـ204

ھردوي آنھاِکلَاهما ـ205

سگکَلِْب ـ206

سگشانکَلْبهمـ207

ھردو- آن دوِکلْتاـ208

وزن کردیدِکلْتم ـ209

سخن گفتکَلَّم ـ210
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کَِلمـ211
کلمھ ھا - سخنانی کھ معنایی تمام داشتھ باشد(کلم جمع کلمھ است ، مي گویند : ھذا کلم و ھذه کلم پس در مذکر و مؤنث 

یکي است و این اختصاص بھ لفظ کلم ندارد ، ھر جمعي کھ ما بین آن و مفردش بھ جز حرف ة فرقي نباشد مانند : 
تمر ، تمرة ، کلم ، کلمة، مذکر و مؤنثش یکسان است . مراد از کلم آن سخني است کھ از نظر عبارت معنایي تمام 

داشتھ باشد)
بوسیلھ آن سخن گفتھ شدکُلِّم ِبِه ـ212

ھرگاه کھ - ھروقت کھ - ھر بارکھ (َأَفُكلَّما:آیا پس ھر گاه کھ)کُلَّماـ213

کلمھ ھاکَِلماِت ـ214

کَِلماِتِهـ215

کلمھ ھایش(کلمھ در اصل بھ نوع خاصي از کالم، می گویند. در قرآن کریم فعل و کار پروردگار بھ این علت کلمھ 
نامیده شده است کھ فعل او بر وجود او داللت مي کند درست شبیھ کلمھ کھ بر وجود صاحب خود داللت مي کند مثال 

وقتی می گوییم درخت، حروف دال ر خ و ت  تصویری در ذھن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این 
حروف رابطی می شوند برای اشاره بھ درخت واقعی. لذا نامیدن حضرت مسیح علي نبینا و علیھ السالم،درقرآن 

کریم  بھ عنوان کلمھ پروردگار از این جھت است کھ آفرینش او بر ذات پروردگار  متعال داللت دارد،ھمانگونھ کھ 
سایر موجودات نیز از آن جھت کھ بر آفریننده ي خود داللت مي کنند، کلمھ اویند عبارت "" )

کَِلمٍةـ216

کلمھ (کلمھ در اصل بھ نوع خاصي از کالم، می گویند. در قرآن کریم فعل و کار پروردگار بھ این علت کلمھ نامیده 
شده است کھ فعل او بر وجود او داللت مي کند درست شبیھ کلمھ کھ بر وجود صاحب خود داللت مي کند مثال وقتی 

می گوییم درخت، حروف دال ر خ و ت  تصویری در ذھن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این حروف 
رابطی می شوند برای اشاره بھ درخت واقعی.لذا نامیدن حضرت مسیح علي نبینا و علیھ السالم،درقرآن کریم  بھ 
عنوان کلمھ پروردگار از این جھت است کھ آفرینش او بر ذات پروردگار  متعال داللت دارد،ھمانگونھ کھ سایر 

موجودات نیز از آن جھت کھ بر آفریننده ي خود داللت مي کنند، کلمھ اویند)

کَِلمةَ ٱلتقْوٰى ـ217

کلمھ تقوی(کلمھ در اصل بھ نوع خاصي از کالم، می گویند. در قرآن کریم فعل و کار پروردگار بھ این علت کلمھ 
نامیده شده است کھ فعل او بر وجود او داللت مي کند درست شبیھ کلمھ کھ بر وجود صاحب خود داللت مي کند مثال 

وقتی می گوییم درخت، حروف دال ر خ و ت  تصویری در ذھن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این 
حروف رابطی می شوند برای اشاره بھ درخت واقعی.لذا نامیدن حضرت مسیح علي نبینا و علیھ السالم،درقرآن کریم 

 بھ عنوان کلمھ پروردگار از این جھت است کھ آفرینش او بر ذات پروردگار  متعال داللت دارد،ھمانگونھ کھ سایر 
موجودات نیز از آن جھت کھ بر آفریننده ي خود داللت مي کنند، کلمھ اویند. عبارت"َوَأْلَزَمُھْم َکِلَمَة ٱلتَّْقَوىٰ :و "کلمھ 

تقوا" را مالزم و ھمراه آنان کرد" یعنی امیرالمؤمنین علی علیھ السالم را یار و ھمراھشان قرار داد و آن حضرت را 
از این جھت"کلمھ تقوا" نامیده است کھ وجود ایشان تجلی و تجسم تقوای الھی است)

کَِلمتناـ218

کلمھ ما(کلمھ در اصل بھ نوع خاصي از کالم، می گویند. در قرآن کریم فعل و کار پروردگار بھ این علت کلمھ نامیده 
شده است کھ فعل او بر وجود او داللت مي کند درست شبیھ کلمھ کھ بر وجود صاحب خود داللت مي کند مثال وقتی 

می گوییم درخت، حروف دال ر خ و ت  تصویری در ذھن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این حروف 
رابطی می شوند برای اشاره بھ درخت واقعی.لذا نامیدن حضرت مسیح علي نبینا و علیھ السالم،درقرآن کریم  بھ 
عنوان کلمھ پروردگار از این جھت است کھ آفرینش او بر ذات پروردگار  متعال داللت دارد،ھمانگونھ کھ سایر 

موجودات نیز از آن جھت کھ بر آفریننده ي خود داللت مي کنند، کلمھ اویند)
کلمھ او(کلمھ در اصل بھ نوع خاصي از کالم، می گویند. در قرآن کریم فعل و کار پروردگار بھ این علت کلمھ نامیده 

شده است کھ فعل او بر وجود او داللت مي کند درست شبیھ کلمھ کھ بر وجود صاحب خود داللت مي کند مثال وقتی 
می گوییم درخت، حروف دال ر خ و ت  تصویری در ذھن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این حروف 
رابطی می شوند برای اشاره بھ درخت واقعی.لذا نامیدن حضرت مسیح علي نبینا و علیھ السالم،درقرآن کریم  بھ 
عنوان کلمھ پروردگار از این جھت است کھ آفرینش او بر ذات پروردگار  متعال داللت دارد،ھمانگونھ کھ سایر 

موجودات نیز از آن جھت کھ بر آفریننده ي خود داللت مي کنند، کلمھ اویند.
کَِلمتهـ219
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در عباراتی نظیر "ِإنََّما ٱْلَمِسیُح ِعیَسى ٱْبُن َمْرَیَم َرُسوُل ٱللَِّھ َوَکِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلىٰ َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ " کھ بھ حضرت عیسی 
علی نبینا و علیھ السالم لقب "کلمة اهللا"داده شده است از دو جنبھ می باشد یکی ھمان گونھ کھ در آیھ شریفھ117 از 

سوره مبارکھ بقره آمده بود:"َو ِإَذا َقَضىٰ َأْمرًا َفِإنََّما َیُقوُل َلُھ ُکن َفَیُکوُن :و ھنگامی کھ بھ کاری حکم کند پس فقط بھ  آن 
می گوید: "باش"، پس می شود" و ھمان کلمھ "کن" بود کھ بھ حضرت مریم القاء شد و بدون اسباب معمول بھ سبب 
ھمان یک کلمھ، باردار گردید و دیگر اینکھ چون وجود عیسی علیھ السالم داللت بر خالقش دارد مثل تمام مخلوقات 

پروردگار کلمھ او بھ حساب می آید)
با او سخن گفتکَلَّمه ـ220

با آنان سخن گفتندکَلَّمهمـ221

بخوریدکُلُواْـ222

آن را بخوریدکُلُوه ـ223

ھمھ اشکُلِِّه ـ224

ھمھ اشکُلَّهاـ225

ھمگي آنھاکُلُّهمـ226

ھمھ ي آن زنانکُلُّهن ـ227

بخورکُِلي ـ228

چھ بسا - چھ بسیارکَم ـ229

مانند آنچھکَماـ230

مانند - مثل (حرف کاف زائد است کھ تنھا بھ منظور تاکید آمده)کَمثَِل ـ231

مانند او - مثل او (حرف کاف زائد است کھ تنھا بھ منظور تاکید آمده)کَِمثِْلِه ـ232

باشکُنـ233

آن زنان بودند(اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در کُن ـ234
ترکیب با فعل مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

بودیم (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل کُنا ـ235
مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

بودم (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل کُنتـ236
مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

کُنتـ237
بودي (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در ترکیب با فعل 
مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند. ترکیب جملھ "ِإن ُکنَت ِمن َقْبِلِھ َلِمَن ٱْلَغاِفِلیَن: 

و سوگند کھ جز این نبود کھ تو از قبلش از غافالن بودی" شبیھ جملھ "ِإن َکاَنْت ِإلَّا َصْیَحًة َواِحَدًة: نبود مگر تک 
صدایي ھولناک و بسیار بلند"می باشد منتھا کلمھ " ِإلَّا" در آن بھ قرینھ معنوی حذف شده است) کھ در آن ترکیب 

"ِإن" و " ِإلَّا" معنی "جز این نیست کھ" می دھد)
بودي (مؤنث (خطاب بھ یک زن))کُنِت ـ238

بودید (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کند و اگر در ترکیب با کُنتمـ239
فعل مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)

شما زنان بودید (اگر در ترکیب با فعل ماضي دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعید مي کندو اگر در کُنتن ـ240
ترکیب با فعل مضارع دیگري بھ کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)
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گنج(کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري از آن است و در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و زمان کنز، 
آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود و ناقة کناز آن شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ شده و بھ 

عبارت ساده تر چاق باشد و یکنزون در جملھ و الذین یکنزون الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره کردن است . 
پس در ھمھ موارد استعمال این کلمھ، یک معنا نھفتھ است و آن نگھداري و ذخیره مال و خودداري از این است کھ 

در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن  عمومي تر گردد، یکي از آنھا با دادنش منتفع شود و 
دیگري با گرفتن آن و سومي با عمل کردن روي آن. (مفھوم آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ ھود این است کھ: "بھ 

این امید کھ تو ای پیامبر برخی از آنچھ بھ تو وحی شده را بھ مردم ابالغ نکنی و باعث دلتنگی و غصھ ات شوند این 
را می گویند کھ چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشتھ ای با او نیامد.

بنا بھ روایات از جملھ روایتی از امام صادق علیھ السالم آن آیاتی کھ منافقان با این طعنھ زدنھا سعی داشتند پیامبر را 
از ابالغ آنھا منصرف کنند آیاتی است کھ بھ جانشینی امیر المؤمنین علی علیھ السالم برای پیامبر اشاره دارد و بھ این 

ترتیب می خواستند بگویند اگر بھ جای اینکھ پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد گنجی برایش می فرستاد یا 
فرشتھ ای ھمراھش می کرد بھتر بود)

کَنزتم ـ242

ثروت اندوزي کردید - گنجینھ کردید - تبدیل بھ گنج کردید(کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري از آن 
است و در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و زمان کنز، آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود و ناقة کناز آن 

شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ شده و بھ عبارت ساده تر چاق باشد و یکنزون در جملھ و الذین یکنزون 
الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره کردن است . پس در ھمھ موارد استعمال این کلمھ، یک معنا نھفتھ است و 

آن نگھداري و ذخیره مال و خودداري از این است کھ در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن  
عمومي تر گردد، یکي از آنھا با دادنش منتفع شود و دیگري با گرفتن آن و سومي با عمل کردن روي آن)

کَرتَهماـ243

گنج آن دو نفر(کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري از آن است و در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و 
زمان کنز، آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود و ناقة کناز آن شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ 

شده و بھ عبارت ساده تر چاق باشد و یکنزون در جملھ و الذین یکنزون الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره 
کردن است . پس در ھمھ موارد استعمال این کلمھ، یک معنا نھفتھ است و آن نگھداري و ذخیره مال و خودداري از 

این است کھ در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن  عمومي تر گردد، یکي از آنھا با دادنش منتفع 
شود و دیگري با گرفتن آن و سومي با عمل کردن روي آن)

کُنِس ـ244
پنھان شونده ھا (جمع کانس،مصدر کنوس بھ معناي داخل شدن وحشي ھایي از قبیل آھو و طیور بھ درون النھ شان مي 

باشد،الکنس نیز از صفات ستارگان است، چون ھر یک در برج خود کنوس مي کند، یعني پنھان مي شود، ھمانطور 
کھ آھوان در کناسھ و آشیانھ خود پنھان مي شوند و این ستارگان پنج کوکب ھستند : 1 - زحل 2 - مشتري 3 - مریخ 4 

- زھره 5 - عطارد)

بسیارکفران گرو بسیار ناسپاس - کسي کھ پیرو ھواي نفس و دلداده بھ لذائذ دنیا است و در نتیجھ از شکر کَنود ـ245
پروردگارش در مقابل نعمت ھایي کھ بھ او ارزاني داشتھ غافل است

کُنوِز ـ246

گنجھا (کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري از آن است و در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و زمان 
کنز، آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود و ناقة کناز آن شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ شده 
و بھ عبارت ساده تر چاق باشد و یکنزون در جملھ و الذین یکنزون الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره کردن 

است . پس در ھمھ موارد استعمال این کلمھ، یک معنا نھفتھ است و آن نگھداري و ذخیره مال و خودداري از این 
است کھ در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن  عمومي تر گردد، یکي از آنھا با دادنش منتفع شود 

و دیگري با گرفتن آن و سومي با عمل کردن روي آن)

دختران نورسي  کھ پستانھایشان رو بھ رشد نھاده و دائره  اي تشکیل داده و کمي از اطرافش بلندتر شده (جمع کاعب)کَواِعب ـ247

کَواِفِر ـ248
کافران (کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي 

کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي 
تعالي را انکار کند یا ازاو بیزاري بجوید نیز کافر نامیده مي شود)

اجرام آسماني (دو کلمھ کواکب و نجم، ھمانطور کھ بر ستارگان و سیارگان اطالق مي شود، بر شھابھا نیز اطالق کَواِکِب ـ249
مي شود)

خیرو خوبي زیادي کھ ھیچ گاه کم نمي شود و رو بھ افزایش است (کلمھ کوثر بر وزن فوعل بھ معناي چیزي است کَوثَر ـ250
کھ شأنش آن است کھ کثیر باشد و کوثر بھ معناي خیر کثیر است)

کَنزـ241
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کُورت ـ251
درھم پیچیده شد (کلمھ تکویر کھ مصدر فعل کورت است بھ معناي پیچیدن چیزي و بھ شکل مدور در آوردن آن 

است، نظیر پیچیدن عمامھ بر سر و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از اینکھ تاریکي بر جرم خورشید احاطھ پیدا 
مي کند)

ستاره - سّیاره - شھاب - جرم آسمانيکَوکَبـ252

باشیدکُونواْ ـ253

باش (مؤنث حقیقي و مجازي)کُوِني ـ254

غار وسیع و بزرگکَهِف ـ255

غار وسیع و بزرگشانکَهِفِهمـ256

میانسالي (کھل بھ کسي گفتھ مي شود کھ جوانیش با پیري مخلوط شده و چھ بسا گفتھ باشند کھل کسي است کھ سنش بھ کَهلًاـ257
سي وچھار سال رسیده باشد)

از حروف مقطعھ و رموز قرآن ((در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ " کھیعص  " معنایش  این است کھ" 
منم کافي و ھادي و ولي و عالم و صادق الوعد "و بر ھمین اساس دعایي از امیر المؤمنین (علیھ السالم) نقل شده کھ 

حضرت دعا را با این عبارت آغاز مي کنند : "اي خدا، اي کھیعص از تو مسئلت مي دارم کھ ...".در روایت دیگري 
از حضرت آمده است کھ این حروف اجزایي از اسم اعظم خدا ھستند و رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) وائمھ 

اطھار علیھم السالم مي توانند آنھا را تركیب نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت ھر گاه با آن اسم اعظم دعا 
كنند مستجاب مي شود البتھ بیشتر از ھمھ بھ این واقعیت اشاره دارد کھ قرآنی با این عظمت و زیبایی از ھمین حروف 
الفبایی کھ در دسترس شما نیز ھست درست شده و اگر معتقدید کھ این قرآن کالم خدا نیست شما ھم ھمین حروف را 

بھ کار گیرید و مانند قرآن را بیاورید.

شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین» از امام حسن عسگری(ع) نقل می کند کھ ایشان در تأویل آیھ اول سوره مریم و 
"کھیعص" فرمود: «زکریا علیھ السالم از پروردگار خود خواست کھ بھ او اسمای خمسھ طیبھ را بیاموزد، جبرئیل 

فرود آمد آنھا را بھ وی آموخت. زکریا چون محمد و على و فاطمھ و حسن (ع) را یاد می کرد غمش برطرف و 
گرفتاریش زائل مى شد و چون حسین (ع) را یاد می کرد گریھ گلویش را می گرفت و مبھوت می شد. یک روز عرض 
کرد معبود من مرا چھ مى  شود کھ چون چھار نفر از خمسھ طیبھ را یاد میکنم بھ یاد آنان از غم ھاى خود آرام می شوم 
و چون حسین را یاد می کنم چشمم اشک می ریزد و نالھ  ام بلند مى  شود خداى تبارک و تعالى او را از قصھ حسین خبر 

داد و فرمود کھیعص «کاف» نام کربال است و «ھاء» ھالک عترت است و «یاء» یزید علیھ اللعنھ است کھ او ظالم 
بر حسین است «عین» عطش حسین است و «ص»صبر او است .» (ج2، ص454))

تاکَي ـ259

کَيد ـ260
نقشھ کشیدن - حیلھ کردن-چاره اندیشي(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده 
است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند 

بیشتر است)

نقشھ کشیدني نا گفتني (کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر کَيداً ـ261
مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

کَيدکُمـ262
نقشھ کشیدن شما - حیلھ کردن شما-چاره اندیشي شما(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و 
گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در 

موارد ناپسند بیشتر است)

کَيِدکُن ـ263
نقشھ کشیدن شما زنان- حیلھ کردن شما زنان-چاره اندیشي شما زنان(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ 
گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ 

استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

ِکيدوِنـ264
در مورد من نقشھ بکشید - درمورد من حیلھ و نیرنگ بھ کار گیرید-در مورد من چاره اندیشی کنید(مخفف "ِکیُدوِني 

". از کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی 
نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

کهيعص ـ258
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ِکيدوِني ـ265
در مورد من نقشھ بکشید - درمورد من حیلھ و نیرنگ بھ کار گیرید-در مورد من چاره اندیشی کنید(از کلمھ کید بھ 
معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و 

چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

کَيده ـ266
نقشھ کشیدنش - حیلھ کردنش-چاره اندیشي اش(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي 
پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد 

ناپسند بیشتر است)

کَيدهم ـ267
نقشھ کشیدنشان - حیلھ کردنشان-چاره اندیشي آنھا(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي 

پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد 
ناپسند بیشتر است)

کَيدهن ـ268
نقشھ کشیدن آن زنان- حیلھ کردن آن زنان-چاره اندیشي آن زنان(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي 

ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ 
استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

نقشھ کشیدن من-چاره اندیشي من(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس کَيِدي  ـ269
عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

چگونھ است - چگونھکَيف ـ270

کَيلٌ ـ271

وزن - واحد اندازه گیري وزن - پیمانھ - اندازه(در عبارت" َوَنْزَداُد َکْیَل َبِعیٍر َذ ِٰلَک َکْیٌل َیِسیٌر"منظور این است کھ 
سھمیھ وزني کھ عزیز مصر یاھمان حضرت یوسف علي نبینا و علیھ السالم براي ھر نفر تعیین کرده بود یک بار 

شتر بوده و حال برادران مي گویند مي رویم و یک سھمیھ اضافھ تر مي گیریم کھ این سھمیھ اي کھ حاال گرفتیم در 
نظر عزیز مصر ھم براي ما کم بود. َأْوُفوْا ٱْلَکْیَل َوٱْلِمیَزاَن : آنچھ را پیمانھ می کنید یا اندازه می گیرید، کامل بدھید. 

از عبارت "َأَلا َتَرْوَن َأنِّي ُأوِفي ٱْلَکْیَل: آیا نمی بینید کھ من وزن و پیمانھ را کامل دادم" . از آنجایی کھ حضرت یوسف 
علیھ السالم آذوقھ دادن دفعھ بعد را ھم مشروط بھ آوردن بن یامین می کند، معلوم می شود کھ این بار سھم بن یامین 

را نیز با اینکھ نیامده بوده بھ سھم آنھا اضافھ نموده است و برای ھمین می گوید کھ "وزن و پیمانھ را کامل دادم")

ترکیب َکْي ( بھ معني "تا")با لـَا (بھ معنی نھ یا منفی کننده فعل)کَيلَاـ272
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ترجمھکلمهفهرست

ٱللَّهـ1

معبودی کھ والھ و عاشقش می شوند چون ھمھ خوبیھا را دارد و ھیچ بدی در او نیست- واجب 
الوجودي (کسی کھ حتمًا باید باشد و نبودنش غیر ممکن است) کھ ھمھ ي خوبیھا را دارد و ھیچ بدي 

در او نیست لذا عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است وفقط اوست کھ شایستھ ي 
پرستش است (لفظ جاللھ ي اهللا اصلش" ٱْلـإلھ "بوده، کھ ھمزه دومي در اثر کثرت استعمال حذف شده 
و بصورت اهللا در آمده است و کلمھ "إلھ "یا از ماده  ألـََھ  کھ بھ معناي پرستش است،مي باشد (وقتي 
مي گویند  الھ الرجل و یا َاَلَھ، معنایش این است کھ فالني عبادت و پرستش کرد)یا از ماده ي " ولھ " 

بھ معني تحیر و سرگرداني و کلمھ نامبرده بر وزن  ِفعال  بھ معناي مفعول ( مالوه) است، ھمچنان کھ 
کتاب بھ معناي مکتوب ( نوشتھ شده) مي باشد . و اگر خداي را"إلھ "گفتھ اند، چون مالوه و معبود است 

و یا بھ دلیل آن است کھ عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است .کلمھ "اهللا"، علم و اسم 
خاص خدا (آفریننده ي ھمھ چیز)است و بر کسي یا چیز دیگري تعلق نمي گیرد. کلمھ "خدا" کھ در 

اصل مخفف "خود آ(کسی کھ خودش آمده)" معادل مناسبی برای کلمھ اهللا نیست چون پروردگار متعال 
ھمیشھ بوده و نیامده است و ابتدا و آغازی برای وجودش نیست)

ٱللَّهم ـ2

بار الھا- یا اهللا(معبودی کھ والھ و عاشقش می شوند چون ھمھ خوبیھا را دارد و ھیچ بدی در او 
نیست) - ای اهللا(لفظ جاللھ ي اهللا اصلش" ٱْل إلھ "بوده، کھ ھمزه دومي در اثر کثرت استعمال حذف 

شده و بصورت اهللا در آمده است و کلمھ "إلھ "یا از ماده  ألـََھ  کھ بھ معناي پرستش است،مي باشد 
(وقتي مي گویند  الھ الرجل و یالھ، معنایش این است کھ فالني عبادت و پرستش کرد)یا از ماده ي " 

ولھ " بھ معني تحیر و سرگرداني و کلمھ نامبرده بر وزن  ِفعال  بھ معناي مفعول ( مالوه) است، 
ھمچنان کھ کتاب بھ معناي مکتوب ( نوشتھ شده) مي باشد . و اگر خداي را"إلھ "گفتھ اند، چون مالوه و 
معبود است و یا بھ دلیل آن است کھ عقول بشر در شناسائي او حیران و  سرگردان است .کلمھ "اهللا"، 

علم و اسم خاص خدا (آفریننده ي ھمھ چیز)است و بر کسي یا چیز دیگري تعلق نمي گیرد. کلمھ 
"خدا" کھ در اصل مخفف "خود آ(کسی کھ خودش آمده)" معادل مناسبی برای کلمھ اهللا نیست چون 

پروردگار متعال ھمیشھ بوده و نیامده است و ابتدا و آغازی برای وجودش نیست))

لِــ3

براي(مانند "ِللَِّذیَن َأْحَسُنوْا ِمْنُھْم َوٱتََّقْوْا َأْجٌر َعِظیٌم: براي کساني کھ از آنان نیکي کردند و تقوا پیشھ 
نمودند اجري ھمیشھ و بي اندازه بزرگ است")

برای اینکھ – تا(در این حالت قبل از یک فعل مضارع منصوب قرار می گیرد و در واقع بعد از آن 
حرف اضافھ "َأْن" حذف گردیده است مانند : "ِکَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَک ِلُتْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلَماِت ِإَلى ٱلنُّوِر 
ِبِإْذِن َربِِّھْم : کتابی است کھ نازلش کردیم بھ سوی تو تا مردم را از ظلمتھا بھ سوی نور خارج کنی بھ 

اذن و اجازه پروردگارشان")
باید کھ(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا 

"فـَ" بیاید،  این الم ساکن مي شود مثل "َوْلَتنُظْر: باید کھ بنگرد")
بھ – بھ سوی - تا بھ(مانند عبارت "ُھْم ِلْلُکْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُھْم ِلْلِإیَماِن: آنان امروز بھ کفر نزدیک ترند 

تا بھ ایمان"یا عبارت "َقاَل ُموَسىٰ ِلَقْوِمِھ : موسی بھ قومش گفت"
بھ دلیل، بھ موجب( مثل "ِلَسْعِیَھا َراِضَیٌة: بھ موجب سعیشان راضی ھستند")

لَــ4

حتمًا - البتھ - سوگند مي خورم یا مي خوریم(در عباراتي نظیر "َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ: سوگند مي 
خوریم کھ اگر شما خارج شدید ما ھم با شما خارج مي شویم". گاھی برای زیبایی جملھ،حرف"لـَ "از 

ابتدای جملھ بھ اول کلمات بعدی منتقل می شود کھ بھ آن الم مزحلقھ(دور افتاده) می گویند ولی در 
ترجمھ آن را بھ ھمان ابتدا منتقل می کنیم مثل "ِإنَّ َعَلْیَنا َلْلُھَدىٰ : سوگند کھ بھ یقین بر ما واجب است، 

ھدایت نمودن")
برای، بھ(در "َلَک، لِک، َلکم، َلکما، َلنا، َلھ،لھما، لََھم،َلُھنَّ")

مرواریدلُّؤلُؤـ5

ترکیب لـِ + َأْن + الِلئَلَّاـ6
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سوگند مي خورم یا مي خوریم اگر(حرکت نون بھ دلیل تقارن آن با حرف ساکن و تشدید دار کلمھ بعد لَِئِنـ7
مي باشد)

نھ ( اگر در تركیب با افعال بھ كار رود چنانچھ در آخر فعل تغییر ایجاد كند ( جزم دھنده باشد) معناي 
نھي بھ اصل فعل اضافھ مي كند مثًال "َربِّ َفَلا َتْجَعْلِني ِفي ٱْلَقْوِم ٱلظَّاِلِمیَن " كھ یعني "پروردگارم مرا 

در میان قوم ظالم قرار نده"كھ در اینجا آخر فعل را ساكن نموده است . البتھ در مورد جمع مؤنث آخر 
فعل بدون تغییر مي ماند مانند "َوَلا ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ". از طرفي باید توجھ داشت كھ ممكن است تغییر در 

آخر فعل (جزم) بھ دلیل وجود "ال"نباشد كھ در آن صورت نیز معني نھي نمي دھدمانند "َأن َیَتَخلَُّفوْا 
َعن رَُّسوِل ٱللَِّھ َوَلا َیْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِھْم َعن نَّْفِسِھ "كھ جزم "یرغبوا" بھ دلیل وجود "أن"در ابتداي عبارت 
بوده است گرچھ ممكن است از ھر دو طریق ھم جزم بگیرد مانند عبارت "َألَّا َتتَِّخُذوْا ِمن ُدوِني َوِکیالًَ 
"كھ ھم ال ي نھي بوده و جزمش داده و ھم " أن " ناصبھ ودر عبارت "ِإن َیَرْوْا ُکلَّ َءاَیٍة لَّا ُیْؤِمُنوْا ِبَھا 

" جزمش بھ دلیل جواب شرط بودن است.
چنانچھ در آخر فعلي كھ با آن تركیب شده تغییري ایجاد نكند معني نفي بھ اصل فعل اضافھ مي كند 

مانند عباراتي نظیر"َقاَل ٱلَِّذیَن َلا َیْعَلُموَن "كھ "یعني آنانكھ نمي دانند، گفتند"و اگر مستقل وبدون 
تركیب با افعال بیاید معني " نھ" مي دھد مانند "َوَلا ٱلضَّالِّیَن " (ونھ گمراھان))

لَا ٱجتبيتهاـ10
آن را انتخاب نکردي و جمع ننمودی (باب افتعال از جبایة و بھ معناي جمع آوري کردن است. عبارت 

"َوِإَذا َلْم َتْأِتِھم ِبَئاَیٍة َقاُلوْا َلْوَلا ٱْجَتَبْیَتَھا" یعنی : و وقتی آیھ ای برایشان نیاوری می گویند: چرا آن را 
انتخاب نکردی و جمع ننمودی؟(طعنھ می زدند کھ چرا چیزی انتخاب نکردی و از این طرف و آن 

طرف جمع ننمودی کھ بھ اسم آیات پروردگار برایمان بخوانی))

بھ مجاھده و کارھاي دشوار اقدام نکرد (از اقتحام بھ معني :با سرعت وفشار وشدت در چیزي داخل لَا ٱقْتحم ٱلْعقَبةَ ـ11
شدن)

لَا أَبرح ـ12
آرام نگیرم - کنار نمی کشم (اصل در معنی این کلمھ کنار کشیدن است. درعبارت "َلا َأْبَرُح َحتَّىٰ َأْبُلَغ 
َمْجَمَع ٱْلَبْحَرْیِن: کنار نمی کشم تا برسم بھ محل جمع شدن دو دریا" منظور این است کھ تا رسیدن بھ 

مقصدم دست از جستجو نمی کشم و عبارت "َفَلْن َأْبَرَح ٱْلَأْرَض : پس این سرزمین را ترک نمی کنم")

پیروي نمي کنم - متابعت نمي کنملَا أَتِبعـ13

نمي یابملَا أَِجدـ14

دوست ندارملَا أُِحبـ15

نمي ترسملَا أَخاف ـ16

آگاھتان نمي کردلَا أَدراکُم ِبـ ـ17

نمي بینملَا أَريـ18

لَا أَسأَلُکُم ـ19
از شما در خواست نمي کنم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای 
شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع 

یک حاجت)

شریک نمي سازم(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در لَا أُشِرک ـ20
این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

لَا أُشِرک ـ21
تا شریک نسازم - کھ شرک نورزم(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 

پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 
مشرک شده اند)

لَاـ9
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لَا أَشهد ـ22

گواھي نمي دھم (کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي 
مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع 
یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان 

زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 
نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش 

اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )
ضایع نمي کنملَا أُِضيع ـ23

لَا أَعبدـ24

نمي پرستم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر 
کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 
علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 

را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق 
برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن 
است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای 

بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

اورا عذاب نکنملَا أُعذِّبهـ25

لَا أَعِصي ـ26
نافرماني نمي کنم - عصیان نمی کنم(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ 

سختي قرار گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا 
شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان 
امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ 

کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

نمي دانم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَا أَعلَمـ27
آن داده نمي شود)

قسم نخورم(نیازی بھ سوگند نیست ولي سوگند مي خورم)لَا أُقِْسم ـ28

كھ نگویملَا أَقُولَـ29

نمي گویملَا أَقُولُ ـ30

کھ نسبت ندھم بھلَا أَقُولَ علَىـ31

تا نباشملَا أَکُونَـ31

ندارم - مالك نیستملَا أَمِلک ـ32

نھ شما اندوھگین مي شوید(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ لَا أَنتم تحزنونَ ـ33
بخواھد واقع شود)

نازل نشد(دفعتًا)لَا أُنِزلَـ34

لَا تؤاِخذْنا ـ35
مارا مؤاخذه مکن (کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 

برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا 
دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 

مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این 
موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)
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لَا تؤاِخذِْني ـ36

مرا باز خواست نكن - مرا مؤاخذه نكن (کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس 
َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی 

و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون 
آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي 

جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات 
دیگر است)

ندھیدلَا تؤتواْ ـ37

بھ آن زنان نمي دھیدلَا تؤتونهنـ38

لَا تؤِمنواْ ـ39

اطمینان نورزید - اعتماد نکنید-ایمان نیاورید(درعبارت "ُقْل َءاِمُنوْا ِبِھ َأْو َلا ُتْؤِمُنوْا ِإنَّ ٱلَِّذیَن ُأوُتوْا ٱْلِعْلَم 
ِمن َقْبِلِھ ِإَذا ُیْتَليٰ َعَلْیِھْم َیِخرُّوَن ِلْلَأْذَقاِن ُسجَّدًا " چون شرط واقع شده براي جملھ بعدي جزم گرفتھ (بگو: 

بھ آن ایمان بیاورید یا نیاورید [براي آن یكسان است]، ھمانا كساني كھ پیش از [نزول] آن معرفت و 
دانش یافتھ اند،زماني كھ بر آنان میخوانند، سجده كنان بھ رو در میافتند.ایمان عبارت است از سکون 

و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص 
نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف 

ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي 
مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از 

بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل 
بھ دستورات اوست.)

لَا تؤِمنونَـ40

ایمان نمي آورید (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي 
کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)
بھ سراغ شما نمي آید - نزد شما نمي آیدلَا تأِْتيکُم ـ41

بر ما نمي آید- بھ سراغ ما نمي آیدلَا تأِْتيناـ42

نزد آنان نمي آمدند (چون در عبارت "ِإْذ َتْأِتیِھْم ِحیَتاُنُھْم َیْوَم َسْبِتِھْم ُشرَّعًا َوَیْوَم َلا َیْسِبُتوَن َلا َتْأِتیِھْم " بعد لَا تأِْتيِهم ـ43
از" إذ "آمده ماضي،معني شده است)

لَا تأْخذْ ـ44
نگیر(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

لَا تأْخذْکُمـ45
شما را نگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش 

را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست 
نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 

مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این 
موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

لَا تأْخذُواْ ـ46
نگیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)
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لَا تأْخذُه ـ47
او را نمي گیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 

برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا 
دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 

مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این 
موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

اندوه مخور- تأسف نخورلَا تأْس ـ48

تأسف نخورلَا تأْس ـ49

تأسف نخوریدلَا تأْسواْ ـ50

کھ نمي خوریدلَا تأْکُلُواْـ51

نخوریدلَا تأْکُلُواْ ـ52

نمي خوریدلَا تأْکُلُونَ ـ53

آن را نخوریدلَا تأْکُلُوهاـ54

ما را امین نمي دانيلَا تأْمنا ـ55

با آن زنان آمیزش نکنیدلَا تباِشروهن ـ56

لَا تبتِئس ـ57

اندوھگین نباش-غم و اندوه بھ خود راه نده و احساس شرمساری نکن- سرخورده نباش(از کلمھ ابتئاس 
بھ معنی غم و اندوه بھ خود راه دادن و مصدر باب افتعال از ماده بؤس است ، و بؤس بھ معناي 

اندوھي توأم با ذلت و خضوع است. از عبارت "َفَلا َتْبَتِئْس ِبَما َکاُنوْا َیْعَمُلوَن : پس غم و اندوه بھ خود 
راه نده و احساس شرمساری نکن بھ واسطھ آنچھ عمل می کردند"، معلوم می شود بن یامین وقتی 

ماجرای رفتار برادران با یوسف را برای عزیز مصر یا ھمان یوسف، بازگو کرد از کار برادرانش، 
احساس شرمندگی نمود کھ حضرت یوسف با معرفی خود بھ این شرمندگی پایان داد)

كم نكنید - نکاھید(از "بخس "بھ معناي نقص در وزن و اندازه گیري است و بھ معناي کم گذاشتن و لَا تبخسواْ ـ58
حیف و میل کردن مال مردم است)

اسراف نکنلَا تبذِّر ـ59

در برابر مردم ظاھر نشوید (ازکلمھ تبرج بھ معناي ظاھر شدن در برابر مردم است، ھمان طور کھ لَا تبرجن ـ60
برج قلعھ براي ھمھ ھویدا است)

آن را باز نکن -آن را بسط  ندهلَا تبسطْها ـ61

نمي بینیدلَا تبِصرونَ ـ62

باطل نکنیدلَا تبِطلُواْ ـ63

طلب نکنلَا تبِغ ـ64

از آن زنان بھانھ جویي نکنید("َفَلا َتْبُغوْا َعَلْیِھنَّ َسِبیًلا" : پس بھ دنبال بھانھ جویی از آن زنان نباشید)لَا تبغواْ علَيِهنـ65

باقي نمي گذاردلَا تبِقي ـ66

گریھ نمي کنیدلَا تبکُونَ ـ67
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تبدیل نکنیدلَا تتبدلُواْ ـ68

پیروي نكنلَا تتِبع ـ69

پیروي نکن ( حرف عین بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)لَا تتِبِع ـ70

شما دو نفرحتمًا پیروي نكنیدلَا تتِبعانِّـ71

کھ از من پیروي نکرديلَا تتِبعِن ـ72

پیروي نکنیدلَا تتِبعواْ ـ73

لَا تتِخذُواْـ74
نگیرید(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

لَا تتذَکَّرونَـ75
متذکر نمي شوید - یادآور نمي شوید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و 
یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما 

مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

گروه گروه نشوید - متفرق نشوید (از فرق بھ معناي جدا کردن چیزي از چیز دیگر است، بھ طوري لَا تتفَرقُواْ ـ76
کھ از یکدیگر متمایز شوند)

تفکر نمي کنید - نمي اندیشیدلَا تتفَکَّرونَ ـ77

لَا تتقُونَ ـ78
نمي پرھیزید - پروا نمي كنید - نمي ترسید -خود را حفظ نمي کنید (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ 

انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی 
معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت 

ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از 
فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

تمّنا نکنیدلَا تتمنواْ ـ79

نجوا نکنید-گفتگوي سري وپنھاني نکنیدلَا تتناجواْ ـ80

رو برمگردانید - اعراض نکنید - دوستي نکنیدلَا تتولَّواْـ81

دفاع نکن ازلَا تجاِدلْ عن ـ82

مجادلھ نکنید (مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و لَا تجاِدلُواْ ـ83
نظر خود نسبت بھ طرف مقابل)

نالھ و فریاد نکنید-نعره نزنیدلَا تجأَرواْ ـ84

نمي یابيلَا تِجد ـ85

نمي یابیدلَا تِجدواْ ـ86
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لَا تجزونَ ـ87
جزا داده نمي شوید (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان 

پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق 
بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و 

منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

لَا تجِزي ـ88
جزا نمي گیرد(مؤنث) (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان 
پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق 

بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و 
منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

تجّسس نکنیدلَا تجسسواْ ـ89

قرار نده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَا تجعلْ ـ90

مارا قرار نده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَا تجعلْنا ـ91

مرا قرار نده (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَا تجعلِْني ـ92

قرار ندھید (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَا تجعلُواْ ـ93

کھ گرسنھ نشويلَا تجوع ـ94

آشکار نکن (جھر:ظھور ھر چیزي در حد کمال براي یکي ازحواس آدمي .عبارت"َوَلا َتْجَھْر لَا تجهر ـ95
ِبَصَلاِتَک " یعني نمازت را با صداي بلند نخوان)

باصداي بسیار بلند نگوییدلَا تجهرواْ ـ96

یکدیگر را تشویق نمي کنیدلَا تحاضونَ ـ97

دوست نداریدلَا تِحبونَ ـ98

حرکت ندهلَا تحرک ـ99

حرام نكنید - ممنوع نكنید (حكم بھ حرام وممنوع بودن ندھید)لَا تحرمواْ ـ100

غم مخور(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، چھ اندوه از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد لَا تحزنْ ـ101
واقع شود)

تا غم نخوري(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع لَا تحزنَ ـ102
شود)

اندوھگین نشوید(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد لَا تحزنواْ ـ103
واقع شود)

غم مخور(مؤنث)(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد لَا تحزِني ـ104
واقع شود)

اصًال مپندارلَا تحسبن ـ105

اصًال مپندار آنلَا تحسبنهـ106

اصًال مپنداركھ آنھالَا تحسبنهم ـ107

مپندارید كھ آنلَا تحسبوه ـ108
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نمي توانید مقدار آن را مشخص کنیدلَا تحصوها ـ109

حالل نیست (اصلش ازکلمھ ِحّل بھ معناي باز کردن گره است)لَا تِحلُّ ـ110

نتراشیدلَا تحِلقُواْ ـ111

حالل نشمارید (اصلش ازکلمھ ِحّل بھ معناي باز کردن گره است)لَا تِحلُّواْ ـ112

قدرت ندارند بر عھده بگیرندلَا تحِملُ ـ113

بر دوشمان منھلَا تحِملْ علَينا ـ114

برما تحمیل نکنلَا تحملْنا ـ115

عھد شکني نکنلَا تحنثْ ـ116

بامن سخن مگو- مرا مخاطب قرار ندهلَا تخاِطبِني ـ117

نمي ترسي (خوف:انتظار ضرر)لَا تخاف ـ118

شما دو نفر نترسید (خوف:انتظار ضرر)لَا تخافَا ـ119

پنھان و مخفي نكن (کلمھ خفت کھ مصدر تخافت باب تفاعل آن است، بھ معناي کتمان و پنھان کردن لَا تخاِفت ـ120
چیزي است)

نترسید (خوف:انتظار ضرر)لَا تخافُواْ ـ121

کھ نترسید (خوف:انتظار ضرر)لَا تخافُواْ ـ122

نمي ترسید (خوف:انتظار ضرر)لَا تخافُونَـ123

از آنان نترسید (خوف:انتظار ضرر)لَا تخافُوهم ـ124

نترس (خطاب بھ مؤنث) (خوف:انتظار ضرر)لَا تخاِفيـ125

مخاصمھ نكنیدلَا تختِصمواْ ـ126

بیرون نکنید (عبارت"َوَلا ُتْخِرُجوَن َأنُفَسُکم مِّن ِدَیاِرُکْم"یعني : یكدیگر را از خانھ ھاي خود آواره نكنید)لَا تخِرجونَ ـ127

آن زنان را بیرون نکنیدلَا تخِرجوهن ـ128

خوار و رسوایمان نکن(خزي : ھر پستي کھ انسان از آن شرم داشتھ باشد)لَا تخِزنا ـ129

مرا خوار و رسوا نگردان -مرا شرمسار نکن(خزي : ھر پستي کھ انسان از آن شرم داشتھ باشد)لَا تخِزِني ـ130

مرا خوار و بي مقدار نسازید - مرا شرمسار نکنید(مخفف "َلا ُتْخُزوِني".خزي : ھر پستي کھ انسان از لَا تخزوِن ـ131
آن شرم داشتھ باشد)

نكاھید - كم نكنید(خسران نقص در اصل مال است)لَا تخِسرواْ ـ132

نترسیدلَا تخشواْ ـ133

از آنان نترسیدلَا تخشوهم ـ134

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



نمي ترسيلَا تخشٰي ـ135

خضوع نکنید (عبارت "َفَلا َتْخَضْعَن ِبـٱْلَقْوِل "یعني با کرشمھ وناز سخن نگویید)لَا تخضعن ـ136

نمي نوشتي (از ماده خط است بھ معناي نوشتن است درعبارت "َما ُکنَت َتْتُلوْا ِمن َقْبِلِھ ِمن ِکَتاٍب َوَلا لَا تخطُّهـ137
َتُخطُُّھ ِبَیِمیِنَک " با ترکیب با "َما ُکنَت"زمانش ماضي استمراري شده است)

نترسلَا تخف ـ138

مخفي نمي ماندلَا تخفَٰي ـ139

تخّلف نمي کنيلَا تخِلف ـ140

لَا تخونواْ ـ141
خیانت نکنید (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ خیانت را در 

خصوص نفاق و دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در خصوص 
خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند پس 

خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)
داخل نشویدلَا تدخلُواْ ـ142

داخلش نشویدلَا تدخلُوها ـ143

لَا تدِرکُه ـ144
بھ او نمي رسد (آن چیزي كھ در پي او بوده)(درک کردن یک چیز بھ معناي دستیابی کامل بر تمام 
جوانب آن چیز می باشد در عبارت "ال تدرکھ االبصار" بھ این موضوع اشاره دارد کھ پروردگار 

متعال کھ وجودی نامحدود و بی نھایت است، در ظرف چشمھا یا ھمان پرده ی شبکیھ چشم کھ ظرفی 
محدود است، نمی گنجد گرچھ بھ ھر سو بنگرد جلوه ای از آن وجود بی نھایت است)

نمي دانیدلَا تدرونَ ـ145

نمي دانيلَا تدِري ـ146

نخوان - طلب نکن - نپرست - بھ یاری مطلب(عبارت " َوَلا َتْدُع ِمن ُدوِن ٱللَِّھ َما َلا َینَفُعَک َوَلا لَا تدعـ147
َیُضرَُّک" یعنی: و غیر از اهللا را کھ نھ نفعی بھ تو می رساند ونھ برایت ضرری دارد بھ یاری نطلب)

نخوانید - طلب نکنید - نپرستیدلَا تدعواْ ـ148

رھا نمي کند - از قلم نمي اندازدلَا تذَر ـ149

رھا نکن - باقي نگذارلَا تذَر ـ150

اصًال ترک نکنید- اصًال رھا نکنیدلَا تذَرنَّ ـ151

مرا رھا نکنلَا تذَرِني ـ152

لَا تذَکَّرونَ ـ153
متذكر نمي شوید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

خودت را از بین نبرلَا تذْهب نفْسک ـ154

کھ شک نکنیدلَا ترتابواْ ـ155

برنگردید(بعد از آنکھ رو آوردید)لَا ترتدواْ ـ156
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بازگردانده نمي شویدلَا ترجعونَـ157

آن زنان را برنگردانیدلَا ترِجعوهنـ158

لَا ترجونَـ159
امید ندارید - قائل نیستید - اعتقاد ندارید (کلمھ رجاء در مقابل خوف است، کھ اولي بھ معناي امید و 

مظنھ رسیدن بھ چیزي است کھ باعث مسرت است و دومي مظنھ رسیدن بھ چیزي است کھ مایھ اندوه 
باشد و منظور از کلمھ رجاء درآیھ شریفھ ي "مَّا َلُکْم َلا َتْرُجوَن ِللَِّھ َوَقارًا " تنھا مظنھ نیست، بلکھ 

مطلق اعتقاد است)
بھ من رحم نکنی ( در عبارت "َوِإلَّا َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني "،"َلا"دوم بھ قرینھ لفظی حذف شده است)لَا ترحمِنيـ160

باال نبریدلَا ترفَعواْ ـ161

فرار نکنید(کلمھ رکض بھ معناي دویدن بھ تندي است)لَا ترکُضواْ ـ162

لَا ترکَنواْ ـ163

حتي کمي متمایل نشوید -حتي بھ مقدار کم ھم دل خوش نکنید(رکون اعتمادي است کھ توأم با میل 
باشد،بھ معناي میل کردن بھ سوي چیزي و تسکین دادن خاطر بھ وسیلھ آن است و کلمھ ُرکن بھ 

معناي ناحیھ قوي تر و اصلي تر ھر چیز است."رکون"بھ ظالمان کھ درآیھ شریفھ "َوَلا َتْرَکُنوْا ِإَلى 
ٱلَِّذیَن َظَلُموْا ..."از آن نھی شدهt بھ معنی کمترین میل و رغبت بھ آنھاست و بنا بھ روایات مصادیق 
این میل اندک بھ ظالمان، یاری آنان، بزرگداشت یاد و نام ایشان، اختالط با ایشان، اظھار محبت بھ 

آنھا، طمع در ھدایایشان، رضایت بھ ظلم آنان، چاپلوسی و فرمانبرداری از ایشان و یا حتی نگاه 
کردن بی نفرت بھ آنھا می باشد و این جزایی کامًال عادالنھ است کھ یاریگران ظالم ھمراه او بھ جھنم 
روند چون ظالمان بدون حمایت و پیروی آنھا توانایی انجام ظلمی بھ این گستردگی را ھرگز نداشتند)

نمي بینیدلَا ترونَ ـ164

آنھا را نمي بینیدلَا ترونهم ـ165

لَا ترِهقِْني ـ166
مرا مجبور نكن (رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ارھاق بھ معناي تکلیف کردن 
است و معناي عبارت "َقاَل َلا ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسیُت َوَلا ُتْرِھْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسرًا " این است کھ مرا بھ 

خاطر نسیاني کھ کردم و از وعده اي کھ دادم غفلت نمودم مؤاخذه مکن و در کار من تکلیف را سخت 
مگیر)

نمي بینيلَا ترٰي ـ167

زوال نمي پذیرد-پیوستھ (عبارت "َلا َتَزاُل َتطَِّلُع َعَليٰ َخاِئَنٍة مِّْنُھْم"یعنی پیوستھ بر خیانتی از آنان مطلع لَا تزالُ ـ168
می شوی(ھر روز خیانتی تازه می کنند))

میفزا-زیاد نکنلَا تِزِد ـ169

بار بر نمي داردلَا تِزر ـ170

منحرف مساز (از "زیغ" بھ معنی انحراف از استقامت و راست بودن وبھ معناي بیرون شدن از راه لَا تِزغْ ـ171
حق و میل بھ طرف بیراھھ و باطل است)

لَا تزکُّواْ أَنفُسکُم ـ172
خود را بھ پاکي نستایید - خودستایي نکنید (کلمھ زکات در اصل بھ معناي رشد ونموي است کھ ناشي 
از برکت الھي است و تزکیھ نفس بھ دو نوع است، یکي بھ عمل است، کھ بسیار پسندیده و مورد تاکید 
است و در آیھ شریفھ : قد افلح من تزکي ھمین قسم منظور است و یکي دیگر تزکیھ زباني است، نظیر 

این کھ دو شاھد عادل، شخصي را کھ عدالتش براي حاکم شرع ثابت نشده تعدیل کنند و او را بھ 
عدالت بستایند، یا اینکھ شخصي خود را بستاید)

لَا تسأَلُ ـ173
از تو سؤال نمي شود (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور 

است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 
حاجت)
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لَا تسأَلِْن ـ174
ازمن نخواه (مخفف"َلا َتْسَأْلِني". اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ 

دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای 
رفع یک حاجت)

ازمن نخواه (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال لَا تسأَلِْني ـ175
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

نپرسید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این لَا تسأَلُواْ ـ176
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

لَا تسأَلُونَ ـ177
مورد سؤال واقع نمي شوید - بازخواست نمي شوید (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ 

طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش 
باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

خستھ نشوید (از مصدر سامة بھ معناي خستھ شدن است)لَا تسأَمواْ ـ178

شما(خدا را)منزه وعاري از ھر عیبي نمي دانید (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)لَا تسبحونَ ـ179

دشنام ندھیدلَا تسبواْ ـ180

تأخیر نمي کنیدلَا تستأِْخرونَ ـ181

عجلھ نکن - تقاضاي تعجیل (عذاب)نکنلَا تستعِجل ـ182

آن را با شتاب مخواھید - خواستار شتاب در آن نباشیدلَا تستعِجلُوه ـ183

آمرزش نطلبيلَا تستغِفرـ184

آمرزش نمي طلبید(بھ جّد وجھد)لَا تستغِفرونَ ـ185

طلب فتوا نکن-نظر نخواهلَا تستفِْت ـ186

پیشي نمي گیرید-جلو نمي افتیدلَا تستقِْدمونَ ـ187

نمي شنوید - گوش فرا نمي دھید (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و لَا تستِمعونَ ـ188
گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

یکسان نیست - مساوي نیستلَا تستِوي ـ189

لَا تسجدـ190
کھ سجده نکني (بھ دلیل حرف " أن" آخر آن منصوب شده است. سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر 
زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن 

کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره 
می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از 

امر پروردگار)

لَا تسجدواْ ـ191
سجده نکنید (سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 

است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در 
آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می 

کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

اسراف نکنید(اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام مي دھد)لَا تسِرفُواْ ـ192

نریزیدلَا تسِفکُونَ ـ193

آب ندھد - آبیاري نكندلَا تسِقي ـ194
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نمي تواني بشنواني (بھ حرفت گوش نمي دھند.کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق لَا تسِمع ـ195
مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

نمي شنود- گوش نمي دھد (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در لَا تسمع ـ196
غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

گوش نکنید (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ لَا تسمعواْ ـ197
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

نمي شنوید - گوش نمي دھید (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي لَا تسمعونَ ـ198
در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

نفروشیدلَا تشترواْ ـ199

كھ شریك نسازي(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در لَا تشِرک ـ200
این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریک نساز(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این لَا تشِرک ـ201
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

شریک نسازید(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این لَا تشِرکُواْـ202
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

ستم نکن -از حد خارج نشو - از حق تجاوز نكن -جور نکن - ظلم نکن (از شطط بھ معناي خروج از لَا تشِططْ ـ203
حد و تجاوز از حق است)

لَا تشعرونَ ـ204
درك نمي كنید(کلمھ شعور کھ بھ معناي ادراک دقیق است از ماده شعر - بھ فتح شین گرفتھ شده، کھ 

بھ معناي مو بوده و ادراک دقیق را از آنجا کھ مانند مو باریک است، شعور خوانده اند و مورد 
استعمال این کلمھ محسوسات است، نھ معقوالت و بھ ھمین جھت حواس ظاھري را مشاعر مي گویند)

مرا دشمن شاد نكنلَا تشِمت ِبي ٱلْأَعداَءـ205

گواھي ندهلَا تشهد ـ206

با من مصاحبت نکنلَا تصاِحبِني ـ207

لَا تصِبرواْ ـ208
کھ صبر نکنید(در عبارت "ٱْصَلْوَھا َفـٱْصِبُروْا َأْو َلا َتْصِبُروْا َسَواٌء َعَلْیُکْم "چون شرط براي جملھ بعدي 
شده جزم گرفتھ است. کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ 
قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و 

شرع دوری از آن را الزم می دانند)
تصدیق نمي کنید-راست نمي پنداریدلَا تصدقُونَ ـ209

کھ برنگرداني(صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر لَا تصِرف ـ210
آن است)

لَا تصعر ـ211
ازروي تكبر گردنت را كج نكن(کلمھ صعر بھ معناي کج بودن گردن و کلمھ تصعیر بھ معناي 

گرداندن گردن از نظرھا از روي تکبر است ودر جملھ"َلا ُتَصعِّْر َخدََّک ":روي خود را بھ کلي از 
مردم مگردان و از کسي کھ دارد با تو سخن مي گوید از دِر توھین اعراض مکن)

نماز نگزار((صل از صلوة و در اصل بھ معناي دعا است)لَا تصلِّ ـ212

نمي رسد - وصل نمي شودلَا تِصلُ ـ213

حتمًا نمي رسد - حتمًا واقع نمي شود برايلَا تِصيبن ـ214

دچار ضرر نشود - ضرر نبیند - زیان نبیندلَا تضار ـ215
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بھ آن زنان ضرر نرسانیدلَا تضاروهن ـ216

در آفتاب قرار نمي گیريلَا تضحٰي ـ217

نزنیدلَا تضِربواْ ـ218

بھ آن ضرر نمي زنیدلَا تضرونه ـ219

بھ او ضرر نمي زنید(جزم بھ دلیل جواب شرط بودن. عبارت"َوَلا َتُضرُّوُه َشْیئًا" یعنی : "کوچکترین لَا تضروه ـ220
ضرری بھ او نمی زنید" کھ معنی کوچکترین از نکره آوردن "َشْیئًا" گرفتھ شده است)

فرو نمي نھد-نمي اندازد(عبارت "َوَما َتْحِمُل ِمْن ُأنَثيٰ َوَلا َتَضُع ِإلَّا ِبِعْلِمِھ "یعني ھیچ ماده اي باردار لَا تضع ـ221
نمیشود و بارش را نمي نھد مگر بھ علم او)

طرد نکنلَا تطْرِد ـ222

اطاعت نکنلَا تِطع ـ223

اطاعت نکن(حركت عین بھ دلیل تقارن آن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد است)لَا تِطِع ـ224

از او اطاعت نكنلَا تِطعهـ225

اطاعت آن دو نکنلَا تِطعهما ـ226

طغیان نکنید(بھ عدالت و انصاف رفتار کنید)-سرکشي نکنیدلَا تطْغواْ ـ227

اطاعت نکنیدلَا تِطيعواْـ228

لَا تظْلَم ـ229
ستم نبیند - ظلم نشود(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار 

دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ 
مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از 

روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

لَا تظِْلمواْ ـ230
ظلم نکنید (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن 

چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 
عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو 

و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

لَا تظِْلمونَ ـ231
ظلم نمي کنید (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن 

چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 
عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو 

و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

لَا تظْلَمونَ ـ232
ستم نمي بینید - ظلم نمی شوید(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا 

کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از 
جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این 

مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)
تشنھ نمي شويلَا تظْمأُ ـ233

یکدیگر را یاري نکنیدلَا تعاونواْـ234
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لَا تعبِد ـ235

نپرست(حركت دال بھ دلیل تقارن آن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد است. عبادت و اطاعت و 
بندگی مي کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی 

است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان 
دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ 

امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 
1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و 

انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش 
در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- 

پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ 
کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

لَا تعبدواْ ـ236

نپرستید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر 
کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 
علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 

را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق 
برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن 
است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن 
بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای 

بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

نمي پرستید (در عبارت "َوِإْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَق َبِني ِإْسَراِئیَل َلا َتْعُبُدوَن ِإلَّا ٱللََّھ  " با اینكھ"َلا َتْعُبُدوَن" خبري 
است مراد از آن نھي مؤكد است مثًال در فارسي ھم مي گوییم :"بھ این كلید دست نمي زني "و 

منظورمان این است كھ این توصیھ و نھي چنان مھم است كھ من فرض را بر این مي گذارم كھ تو 
ھرگز این كار را نمي كني.عبادت و اطاعت و بندگی مي کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار 

انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر 
عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف 

فرمان او عمل نمی کند.

بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، 
بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ 
او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی 
است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا 

برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن 
قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

لَا تعتدواْ ـ238
تجاوز نکنید-ستم نکنید(از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد 

التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه 
رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد 

معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ 
اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

لَا تعتدوها ـ239
از آن تجاوز نکنید (از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد 

التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه 
رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد 

معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ 
اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

معذرت نخواھید - عذر نیاوریدلَا تعتِذرواْ ـ240

لَا تعبدونَـ237
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لَا تعثَواْ ـ241
 بھ شدت فساد نکنید- سعی و کوشش خود را برای فساد کردن نگذارید( اصل آن عیث یا عثي، ھر دو 
بھ معناي شدیدترین فساد است. عبارت"َوَلا َتْعَثْوْا ِفي ٱْلَأْرِض ُمْفِسِدیَن : و سعي و کوشش خود را براي 

فساد کردن در زمین نگذارید در حالی کھ فسادکنندگانید" یعنی: درست است کھ مردمی فاسدید اما 
حداقل تمام سعی و تالشتان را برای فسادکردن نگذارید)

تو را بھ شگفت نیاورد -تو را متعجب نکند (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش لَا تعِجبک ـ242
براي انسان معلوم نیست بر نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

عجلھ نکنلَا تعجلْ ـ243

لَا تعد عيناک عنهم ـ244
آنان را رھا مکن - آنان را از چشم خود نینداز(ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت 

بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي 
دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي 

دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن 
مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

لَا تعِدلُواْـ245
کھ عدالت را رعایت نکنید(کلمھ عدل بھ معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است - جزمش در 
عبارت "َیْجِرَمنَُّکْم َشَنَئاُن َقْوٍم َعَليٰ َألَّا َتْعِدُلوْا "جزمش بھ دلیل حرف "أن" بوده کھ البتھ نون آن در 

حرف الم ادغام شده است)

لَا تعدواْ ـ246
تمرد نکنید-تجاوز نکنید (عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود 

عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و 
اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا 

در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود 
معناي ناھمواري را مي دھد)

عذابشان نكنلَا تعذِّبهم ـ247

برھنھ نمي شويلَا تعرٰي ـ248

لَا تعِزمواْ ـ249
تصمیم نگیرید (کلمھ عزم بھ معناي تصمیم جدي و عقد قلب است بر اینکھ فعلي را انجام دھي  و یا 

حکمي را تثبیت کني ، بطوري کھ دیگر در اعمال آن تصمیم و تاثیرش ھیچ سستي و وھن باقي نماند، 
مگر آنکھ بھ کلي از آن تصمیم صرف نظر کني ، بھ این معنا کھ عاملي باعث شود بھ کلي تصمیم 

شما باطل گردد)
آن زنان را در سختی و تنگنا قرار ندھید- باز ندارید - منع نکنیدلَا تعضلُوهن ـ250

لَا تعِقلُونَ ـ251
تعقل نمي کنید - عاقالنھ رفتار نمي کنید (عقل عبارت است از استقامت و پایداری تفکرو اصل این 

کلمھ بھ معناي بستن و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و اعتقادش بھ 
آن محکم شده، را عقل نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و 

باطل مي شود،را نیزعقل نامیده اند)

نمي داند(مؤنث)(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال لَا تعلَم ـ252
خالف آن داده نمي شود)

نمي دانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَا تعلَمونَـ253
آن داده نمي شود)

آن را نمي دانید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال لَا تعلَمونهـ254
خالف آن داده نمي شود)

از آنان آگاه نیستید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال لَا تعلَمونهم ـ255
خالف آن داده نمي شود)

از آنان آگاه نیستي - ایشان را نمي شناسي(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي لَا تعلَمهم ـ256
یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

برتري نجویید - تکبر نکنیدلَا تعلُواْ ـ257
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انجام نمي دھیدلَا تعملُونَ ـ258

کور نیست(مؤنث)لَا تعمي ـ259

کھ منحرف نشوید (کلمھ عول مصدر فعل تعولوا و بھ معناي میل و انحراف است)لَا تعولُواْ ـ260

لَا تغرنکُم ـ261

فریبتان ندھد (غرة بھ معناي غفلت در بیداري است و کلمھ غرار بھ معناي غفلت با چرت و فتور است 
و غرور بھ معناي ھر چیزي است کھ آدمي را فریب مي دھد، چھ مال باشد و چھ جاه و چھ شھوت و 

چھ شیطان، چیزي کھ ھست بعضي از مفسرین کلمھ غرور را بھ شیطان تفسیر کرده اند و این بدان 
جھت است کھ او خبیث ترین فریب دھندگان است و بعضي دیگر آن را بھ دنیا تفسیر کرده اند چون در 
مثل گفتھ شده الدنیا تغر و تضر و تمر - دنیا غرور مي آورد و ضرر مي زند و مي گذرد. حرکت میم 

بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد بوده است)

لَا تغِفر ـ262
کھ نیامرزي (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و 
خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره 
بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد. در عبارت "َوِإلَّا َتْغِفْر 

ِلي َوَتْرَحْمِني َأُکن مَِّن ٱْلَخاِسِریَن"چون شرط واقع شده براي جملھ بعدي جزم گرفتھ)

غلو نکنید - افراط نورزیدلَا تغلُواْ ـ263

بي نیاز نمي کند (فایده اي ندارد)لَا تغِن ـ264

دردي دوا نکرد - سودي نبخشید - نیازي را برطرف نساختلَا تغِني ـ265

گشوده نمي شودلَا تفَتح ـ266

دروغ نبندیدلَا تفْترواْ ـ267

لَا تفِْتني ـ268

مرا بھ فتنھ نینداز(مرا بھ نا مالیمات مبتال نساز یا مرا با روبرو شدن با غنائم جنگ دچار غرور و 
فریب نساز. کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم 
شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن 

آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم 
ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید 

عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ 
در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و 
نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم 

شدت امتحان را مي رساند)
خوشحال نباش (خوشحالي و سر مستي از ثروت دنیا)لَا تفْرح ـ269

خوشحال نباشید (خوشحالي و سر مستي از ثروت دنیا)لَا تفْرحواْ ـ270

متفرق و پراکنده نشویدلَا تفَرقُواْـ271

فساد نكنیدلَا تفِْسدواْ ـ272

آبروي مرا نبرید(مخفف"َلا َتْفَضُحوِني")لَا تفْضحوِن ـ273

انجام نمي دھیدلَا تفْعلُونَ ـ274
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کھ انجام ندھید(جزمش براي این است کھ شرط شده براي جملھ بعدي)لَا تفْعلُوه ـ275

نمي فھمید(کلمھ فقھ یعني فھمیدن چیزي ودرپي آن در پذیرش و تصدیقش استقرار یافتن. فقیھ: کسی لَا تفْقَهونَ ـ276
کھ ھمیشھ و بسیار می فھمد و بر اساس آنچھ فھمیده است، عمل می کند)

کھ مرا سفیھ نشمارید-مرا سبک عقل ندانید(مخفف"َلا ُتَفنُِّدوِني". کلمھ تفنید بھ معني ضعف رأي است)لَا تفَندوِن ـ277

لَا تقَاِتلُواْ ـ278
كھ نجنگید(در عبارت "َألَّا ُتَقاِتُلوْا  " جزمش بھ دلیل "أن" ناصبھ است كھ البتھ نوِن "أن" با ادغام 

یرملون حذف شده است. یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن 
فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی 

نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

لَا تقَاِتلُونَ ـ279
نمي جنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 
دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را 

می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

لَا تقَاِتلُوهمـ280
با آنان نجنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ 

صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو 
طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قبول نکنیدلَا تقْبلُواْ ـ281

قبول نکنیدلَا تقْبلُواْ ـ282

نكشیدلَا تقْتلُواْ ـ283

اورا نکشیدلَا تقْتلُوه ـ284

پیشي نگیرید - جلو نزنیدلَا تقَدمواْـ285

شما دونفر نزدیک نشویدلَا تقْرباـ286

نزدیک نشویدلَا تقْربواْ ـ287

نزدیک من نشوید(مخفف"َلا َتْقَرُبوِني")لَا تقْربوِن ـ288

نزدیکش نشویدلَا تقْربوها ـ289

نزدیک آن زنان نشویدلَا تقْربوهن ـ290

کھ مراعات عدل و داد نکنید (در عبارت "َألَّا ُتْقِسُطوْا  " جزمش بھ دلیل "أن" ناصبھ است كھ البتھ لَا تقِْسطُواْـ291
نوِن "أن" با ادغام یرملون حذف شده است)

سوگند نخورید - قسم نخوریدلَا تقِْسمواْـ292

حكایت نكن - باز گو نکن(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ لَا تقْصص ـ293
گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي كنند، استفاده شده است)

منشینلَا تقْعدـ294

منشینیدلَا تقْعدواْ ـ295
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لَا تقْف ـ296
دنبال مگیر - متابعت نكن - پیروي نکن (از ماده قفا - یقفو -  قفوا و بھ معناي متابعت است، قافیھ 

شعر را ھم از این جھت قافیھ مي گویند کھ آخر ھر مصراع با آخر مصراعھاي قبل از خودش متابعت 
مي کند)

نگولَا تقُل ـ297

نایستلَا تقُم ـ298

نا امید نشویدلَا تقْنطُواْ ـ299

حتمًا نگولَا تقُولَن ـ300

نگوییدلَا تقُولُواْ ـ301

خوار و تحقیر مكن (کلمھ قھر بھ معناي غلبھ کردن بر کسي است، اما نھ تنھا غلبھ کردن، بلکھ غلبھ لَا تقْهرـ302
توأم با خوار کردن او و لذا قھر ھم بھ معني غلبھ کردن مي آید و ھم بھ معني خوار کردن)

نباشلَا تکـ303

کھ آن را ننویسید(در عبارت "َألَّا َتْکُتُبوَھا " جزمش بھ دلیل "أن" ناصبھ است كھ البتھ نوِن "أن" با لَا تکْتبوهاـ304
ادغام یرملون حذف شده است)

کتمان نکنیدلَا تکْتمواْ ـ305

آن را کتمان نکنید - آن را مخفي نکنیدلَا تکْتمونه ـ306

تکذیب نمي کنیدلَا تکِْذبونَـ307

گرامي نمي داریدلَا تکِْرمونَ ـ308

وادار نکنیدلَا تکِْرهواْ ـ309

كسب نمي كندلَا تکِْسب ـ310

لَا تکْفُر ـ311
کافر نشو(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب 

ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي كشاورزان است از این جھت كھ دانھ را در خاك پنھان مي كنند و از طرفي 
ھركسي كھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انكار كند یا ازاو بیزاري بجوید نیز كافر نامیده مي 

شود)
كفران نعمتم نكنید(مخفف"َلا َتْکُفُروِني")لَا تکْفُروِنـ312

لَا تکَلَّف ـ313
مکّلف نمي شود -تکلیفي بر او نیست - مکّلف نمي شوي (از ماده کلفت بھ معني مشقت است چون 
کارفرما با ملزم کردن بر کار مورد نظر مشقتي را براي کارگر وضع مي کند.عبارت"َلا ُتَکلَُّف ِإلَّا 
َنْفَسَک "یعني تو فقط بھ [وظایف و اعمال] خودت مكّلف مي شوي (و مسئولیت انجام دادن یا ندادن 

این وظایف توسط دیگران بر عھده تو نیست))

كھ سخن نمي گویي (در عبارت "َألَّا ُتَکلَِّم ٱلنَّاَس " جزمش بھ دلیل "أن" ناصبھ است كھ البتھ نوِن "أن" لَا تکَلِّم ـ314
با ادغام یرملون حذف شده است)

سخن نمي گوید(در اصل َلا َتَتَکلَُّم بوده کھ یکي از دو حرف تاء حذف شده و حذف یکي از دو تاء در لَا تکَلَّم ـ315
باب تفعل شایع و قیاسي است)

با من سخن نگویید (مخفف"َلا ُتَکلُِّموِني")لَا تکَلِّموِن ـ316

نباشلَا تکُن ـ317

تا نباشد(در عبارت "َحتَّيٰ َلا َتُکوَن ِفْتَنٌة " بھ دلیل حرف "َحتَّيٰ" آخر آن منصوب شده است)لَا تکُونَ ـ318
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حتمًا نباش - بھ ھیچ وجھ نباشلَا تکُونن ـ319

نباشیدلَا تکُونواْ ـ320

نپوشانیدلَا تلِْبسواْ ـ321

نیفكنید - نیندازیدلَا تلْقُواْ ـ322

لَا تلِْمزواْ ـ323

عیب جویي نکنید (ازمصدر لمز بھ معني آگاه ساختن شخصي از عیبش.اصل ماده ھمز بھ معناي 
شکستن است و کلمھ لمز نیز بھ معناي عیب است پس ھمزه و لمزه ھر دو بھ یک معنا است . ولي 

بعضي گفتھ اند : بین آن دو فرقي ھست و آن این است ھمزه بھ آن کسي گویند کھ دنبال سر مردم عیب 
مي گوید و خرده مي گیرد و اما لمزه کسي را گویند کھ پیش روي طرف خرده مي گیرد و بعضي 

گفتھ اند : ھمزه کسي را گویند کھ ھمنشین خود را با سخنان زشت آزار دھد و لمزه آن کسي است کھ با 
چشم و سر علیھ ھمنشین خود اشاره کند و بھ اصطالح ادای او را در آورد . صیغھ ُفَعلة براي مبالغھ 

نیز استفاده مي شود لذا در معناي ھمزه و لمزة کثرت طعنھ زدن و عیبجویي نیز نھفتھ است .پس 
معناي آیھ "َوْیٌل لُِّکلِّ ُھَمَزٍة لَُّمَزٍة " کھ : واي بر ھر کسي کھ بسیار مردم را عیبگویي و غیبت مي کند)

مرا مالمت و سرزنش نکنیدلَا تلُوموِني ـ324

لَا تلْوونَ ـ325

توجھ نمي کردید (از ماده ل ي ي است و مصدر "لّي" در اصل بھ معناي تابیدن طناب مي باشد و 
وقتي در مورد سر و یا زبان استعمال شود، معناي غیر طبیعي کردن سر و زبان یا التفات و متمایل 

کردن آنھا بھ این سو و آن سو را مي دھد و در قرآن کریم در باره لّي سر آمده : "لووا رؤسھم : 
سرشان را با غرور و نخوت و بھ طرزی عجیب برگرداندند"و عبارت "َوَلا َتْلُووَن َعَليٰ أَحٍد " کھ 

یعني بھ کسي توجھ نمي کردیدو در باره لّي زبان  آمده : لّیا بالسنتھم و ظاھرا مراد از جملھ : یلوون 
السنتھم این باشد کھ سخنان غیر آسماني کھ خود آن را جعل مي کردند، بھ لحني مي خواندند کھ با آن 

لحن تورات را مي خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است، با اینکھ از تورات نبود یا 
در عبارت "َوِإن َتْلُووْا"بھ این معنی است کھ: آنچھ را دیده اید، موقع بھ زبان آوردن با چرب زباني 

طور دیگري جلوه دھید یا بھ عبارت دیگر تحریف کنید)

شما را سرگرم نسازد (ازمصدر الھاء  بھ معناي مشغول و سرگرم شدن بھ کاري و غفلت از کاري لَا تلِْهکُم ـ326
دیگر است)

آنان را مشغول و سرگرم نمي کندلَا تلِْهيِهم ـ327

لَا تماِر ـ328
بحث و مجادلھ نکن(از مریة کھ معنایش بھ پستان ماده شتر جھت دوشیدن شیر دست کشیدن است و 
جدال را از این روممارات خوانده اند  کھ شخص مجادلھ کننده با کالم خود مي خواھد ھمھ حرفھاي 

طرف خود را از او بدوشد و رد کند)
اصًال شک نکنیدلَا تمترنَّ ـ329

برخوردار نمي شویدلَا تمتعونَ ـ330

اصًال چشم ندوز(خیره نشو)لَا تمدنَّ عينيک ـ331

تمسک نکنید بھ عقد ازدواج با کافران(بعد از مسلمان شدن یکي از زوجین کافر دیگر عقد آنھا معتبر لَا تمِسکُواْ ِبِعصِم ٱلْکَواِفِر ـ332
نیست. از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)

آن زنان را نگھ ندارید (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)لَا تمِسکُوهن ـ333

بھ آن نرسانیدلَا تمسوها ِبــ334

قدم نزن - راه مرولَا تمِش ـ335
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مالک نیست (اختیار ندارد)لَا تمِلک ـ336

مالک نیستید(ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)لَا تمِلکُونَ ـ337

لَا تمنن ـ338

مّنت نگذار (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ 
نعمتي کھ بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي 

او کرده اي بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ 
پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر 
گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و 

مالک ھمھ چیز پروردگار است. "َوَلا َتْمُنن َتْسَتْکِثُر " یعنی : مّنت مگذار در حالی کھ در نظرت بسیار 
آمده است(کار خیري را کھ براي کسی کرده اي بزرگ نشمار در حالی کار خیر خود را بزرگ و 
بسیارتصور کرده ای چون پروردگارت مالک ھر چیز است و توفیق این کار خیر را او بھ تو داده 

است))

لَا تمنواْـ339

منت نگذارید(از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ 
نعمتي کھ بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي 

او کرده اي بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ 
پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر 
گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و 

مالک ھمھ چیز پروردگار است)
ھرگز نمیریدلَا تموتن ـ340

مایل نشوید (عبارت " َفَلا َتِمیُلوْا ُکلَّ ٱْلَمْیِل "یعني "پس تمایل خود را بھ طور كامل متوجھ یك طرف لَا تِميلُواْ ـ341
ننمایید")

بھ یکدیگر لقب زشت ندھید(از نبز بھ معني لقب و بھ نظر بعضي لقب زشت)لَا تنابزواْ ـ342

بایکدیگر نزاع وستیزه نکنیدلَا تنازعواْ ـ343

یکدیگر را یاري نمي کنیدلَا تناصرونَ ـ344

یکدیگر را یاري نمي کنیدلَا تنتِصراِن ـ345

فراموش نکنلَا تنس ـ346

فراموش نمي کنيلَا تنسٰي ـ347

یاري نمي شویدلَا تنصرونَ ـ348

کھ اورا یاري نکنید (چون شرط شده براي جملھ بعدي جزم گرفتھ)لَا تنصروه ـ349

حرف نمي زنید - سخن نمي گوییدلَا تنِطقُونَـ350

مرا مھلت ندھید(مخفف"َلا ُتنِظُروِني")لَا تنِظروِن ـ351

نفوذ نمي کنیدلَا تنفُذُونَ ـ352

کوچ نکنید - با شتاب بیرون نرویدلَا تنِفرواْ ـ353

سودي ندارد - فایده نداردلَا تنفَع ـ354

بھ آن سود ندھدلَا تنفَعهاـ355
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سودي برایش نداردلَا تنفَعها ـ356

انفاق نکنید (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)لَا تنِفقُواْـ357

کھ انفاق نمي کنید(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران لَا تنِفقُواْـ358
است)

کم نکنید - نکاھیدلَا تنقُصواْ ـ359

ازدواج نکنیدلَا تنِکحواْ ـ360

بھ ازدواج در نیاورید (عبارت"َلا ُتنِکُحوْا ٱْلُمِشِرِکیَن" یعنی :زنان با ایمان را بھ ازدواج مردان مشرک لَا تنِکحواْـ361
در نیاورید)

مرنجان(ازکلمھ نھر بھ معناي زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است کھ یا با داد زدن بھ روي لَا تنهر ـ362
کسي انجام مي گیرد و یا با درشت حرف زدن )

آنان را مرنجان(ازکلمھ نھر بھ معناي زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است کھ یا با داد زدن بھ لَا تنهرهمـ363
روي کسي انجام مي گیرد و یا با درشت حرف زدن)

آن دو را مرنجان (ازکلمھ نھر بھ معناي زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است کھ یا با داد زدن بھ لَا تنهرهما ـ364
روي کسي انجام مي گیرد و یا با درشت حرف زدن)

شما دو نفر سستي نکنید (کلمھ تنیا از وني بھ معناي فتور و سستي است)لَا تِنيا ـ365

لَا تواِعدوهن ـ366

بھ آن زنان وعده ندھید - با آن زنان قرار نگذارید (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي 
وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي 

وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف 
وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر 

بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

نترس(از وجل بھ معني ترس)لَا توجلْ ـ367

رویگردان نشویدلَا تولَّواْ ـ368

بھ آنان پشت نکرده بھ این سو و آن سو فرار نکنید(َلا ُتَولُّوُھُم: از ھر طرف با آنان روبرو می شوید بھ لَا تولُّوهم ٱلْأَدبارـ369
سوی دیگر فرار نکنید از کلمھ "وّلی"بھ معنی ھر سو مي رود برگردانده مي شود)

لَا تهِديـ370
ھدایت نمي كني (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 
بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

سستي نکنید و ناتوان نشوید (از کلمھ وھن کھ در اصل بھ معناي ضعف در خلقت و یا در ُخلق است)لَا تِهنواْ ـ371

متمایل نیست (در اصل از کلمھ ھوي بھ معني سقوط است)لَا تهوٰي ـ372

باب میل شما نیست - مطابق ھوي و ھوستان نبود(در اصل از کلمھ ھوي بھ معني سقوط است)لَا تهوٰي أَنفُسکُم ـ373

مأیوس نشوید -ناامید نشویدلَا تيأَسواْ ـ374

قصد نکنید(کلمھ تیمم بھ معني قصد کردن است)لَا تيممواْ ـ375

حقـًّا - ثابت و یقیني است (َجَرمَ :قطع کرد -برید و َلا َجَرَم کنایھ از این است کھ سخني کھ بعد از آن لَا جرم ـ376
مي آید قطع کننده و باطل کننده اي ندارد)
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گناه ندارد - جایز استلَا جناحـ377

نزدیکم نشوید (ِمساس بھ معنی تماس است)لَا ِمساسـ378

ایمان نیاوریملَا نؤِمنـ379

خواھان نیستیملَا نبتِغيـ380

كھ توكل نكنیم (توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل لَا نتوکَّلَ ـ381
از وکیل است)

از آن تخلف نكنیدلَا نخِلفُه ـ382

نمي دانیملَا ندِري ـ383

نمي بینیملَا نرٰي ـ384

نمي خواھیملَا نِريدـ385

لَا نسأَلُ ـ386
باز خواست نمي شویم - سؤال نمي شویم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن 

کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب 
مالی برای رفع یک حاجت)

لَا نسأَلُکـ387
از تو نمي خواھیم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور 
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 

حاجت)
آب نمي دھیملَا نسِقي ـ388

نمي شنویم (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ لَا نسمعـ389
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

نمي فروشیملَا نشتِري ـ390

شریک نگیریم(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این لَا نشِرک ـ391
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

ضایع نمي كنیملَا نِضيعـ392

اطاعت نمي كنیملَا نِطيعـ393

لَا نعبد ـ394

كھ نپرستیم(در عبارت "َألَّا َنْعُبَد ِإلَّا ٱللََّھ "آخرش بھ دلیل "أن" ناصبھ منصوب شده كھ البتھ نون "أن"ھم 
با ادغام یرملون حذف شده است. عبادت و اطاعت و بندگی مي کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ 

رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر 
عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف 
فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 

بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون 
ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ 

پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او 
سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر 

کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی 
بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

فرق نمي گذاریملَا نفَرق ـ395
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لَا نقَاِتلَـ396
كھ نجنگیم (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 

دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را 
می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

لَا نِقيمـ397
برپا نمي كنیم (عبارت "َفَحِبَطْت َأْعَماُلُھْم َفَلا ُنِقیُم َلُھْم َیْوَم ٱْلِقَیاَمِة َوْزنًا " یعني : پس اعمالشان تباه و بي 

اثر شد لذا میزاني براي سنجش اعمالشان در روز قیامت بھ پا نمي كنیم(بی ارزشی اعمالشان کامًال 
ھویداست و نیازی بھ سنجش ندارد))

پنھان نمي كنیملَا نکْتم ـ398

كھ تكذیب نمي كردیملَا نکَذِّبـ399

تكلیف نمي كنیملَا نکَلِّف ـ400

نھ آنھا اندوھگین مي شوند - آنھا اندوھگین نمي شوند(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري لَا هم يحزنونَ ـ401
کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع شود)

لَا هم يذَّکَّرونَ ـ402
نھ آنھا متذكر مي شوند - آنھا متذكر نمي شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر 
و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

لَا هم يستعتبونَ ـ403
نھ از آنان مي خواھند كھ عذر خواھي كنند (عتب بھ معناي غضب و حزن است، وقتي گفتھ مي شود : 
فالني بر فالني عتب کرد معنایش این است کھ غم او را خورد و اگر برگردد و دلجوئیش کند مي گویند 

عاتبھ و اسم این ماده عتبي است، یعني برگشتن معتوب علیھ بھ چیزي کھ مایھ رضایت عاتب باشد و 
کلمھ استعتب بھ معناي از او خواست کھ دلجوئي کند مي باشد)

نھ آنان یاري مي شوند - آنان یاري نمي شوندلَا هم ينصرونَ ـ404

نھ آنان مھلت داده شوند - آنان مھلت داده نمي شوندلَا هم ينظَرونَ ـ405

نھ آنان نجات داده مي شوند - آنان نجات داده نمي شوندلَا هم ينقَذُونَ ـ406

لَا يؤاِخذُکُمـ407
شما را بازخواست نمي كند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از 

سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن 
الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن 

برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ 
این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

نمي دھندلَا يؤتونَ ـ408

لَا يؤخذْ ـ409

گرفتھ نمي شود ( چون جواب شرط واقع شده جزم گرفتھ است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست 
است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا 
قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن 

بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در 
حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 

جھتي بھ جھات دیگر است)

لَا يؤخذُ ـ410
گرفتھ نمي شود (کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 

برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا 
دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 

مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این 
موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



تأخیر نمي پذیردلَا يؤخر ـ411

آن را باز نمي گرداندلَا يؤدِهـ412

اجازه داده نمي شودلَا يؤذَنُ ـ413

لَا يؤذَينـ414

آن زنان آزار داده نمي شوند (قبل از اسالم نیز مرسوم بوده کھ زنان روسري مي پوشیدند ولي پایین 
آن را پشت سر مي انداختند درعبارت "ُیْدِنیَن َعَلْیِھنَّ ِمن َجَلاِبیِبِھنَّ َذ ِٰلَک َأْدَنيٰ َأن ُیْعَرْفَن َفَلا ُیْؤَذْیَن" بھ 
زنان مؤمن مي گوید کھ طرز روسري پوشیدنشان را بھ شکلي قرار دھند کھ زیر گلو و سینھ ھایشان 

را بپوشاند و بھ این نحو از زنان غیر مسلمان متمایز گردند و شناختھ شوند و مورد تعرض افراد فاسد 
قرار نگیرند بھ عبارت دیگر افراد فاسد با دیدن این شکل روسري پوشیدن یک زن مي فھمیدند کھ او 

زن پاک دامني است واھل فساد نیست بنابراین متعرض او نمي شدند وبھ سراغ دیگران مي رفتند)

لَا يؤِمن ـ415

ایمان نمي آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي 
کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

لَا يؤِمنواْـ416

ایمان نمي آورند(در عبارت "ِإن َیَرْوْا ُکلَّ َءاَیٍة لَّا ُیْؤِمُنوْا ِبَھا " جزمش بھ دلیل جواب شرط بودن است. 
ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن 

تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با 
ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین 

داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

لَا يؤِمنونَ ـ417

ایمان نمي آورند (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي 
کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست)

لَا يؤوده ـ418
بر او گران و مشقت آور نیست - خستھ اش نمي كند (کلمھ یؤد مضارع از مصدر أود است، کھ بھ 
معناي سنگیني و خستھ کنندگي است و چون گفتھ شود : العمل الفالني آد زیدا معنایش این است کھ 

فالن عمل، زید را خستھ کرد و بھ ستوه آورد)
دریغ نورزد - ابا نكند - امتناع نكندلَا يأْب ـ419

نمي آوردلَا يأِْت ِبــ420

کوتاھي نکنند (ازکلمھ ایتالء بھ معناي تقصیر و نقض سوگند است)لَا يأْتِلـ421

رو نمي آورند - نمي آیندلَا يأْتونَـ422

نمي آورندلَا يأْتونَ ِبــ423

براي تو نمي آورندلَا يأْتونک ِبــ424

براي شما دونفر نمي آیدلَا يأِْتيکُما ـ425
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آن زنان نیاورندلَا يأِْتني ِبــ426

بھ سویش نمي آیدلَا يأِْتيِهـ427

نخورندلَا يأْکُلُونَـ428

آن را نمي خوردلَا يأْکُلُهـ429

در مورد شما کوتاھي نمي کنندلَا يأْلُونکُمـ430

فرمان نمي دھد - امر نمي کندلَا يأْمر ِبــ431

نھ اینکھ بھ شما فرمان دھد -نھ اینکھ بھ شما امرکندلَا يأْمرکُمـ432

ایمن نمي داند - احساس امنیت نمي کندلَا يأْمنـ433

كم نكند(از "بخس "بھ معناي نقص در وزن و اندازه گیري است و بھ معناي کم گذاشتن و حیف و میل لَا يبخس ـ434
کردن مال مردم است )

از آنان كاستھ نخواھد شد- برای آنھا کم گذاشتھ نمی شود(از "بخس "بھ معناي نقص در وزن و لَا يبخسونَ ـ435
اندازه گیري است و بھ معناي کم گذاشتن و حیف و میل کردن مال مردم است )

آشکار نمي کنندلَا يبدونَـ436

آن زنان آشکار نکنندلَا يبِدينـ437

نمي بینندلَا يبِصرونَـ438

بر نمي انگیزد (بعث :چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)لَا يبعثُ ـ439

نمي خواھند- طلب نمی کنندلَا يبغونَ ـ440

آن دو بھ حدود ھم تجاوز نمي کنند(بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)لَا يبِغياِنـ441

کھنھ و پوسیده نمي شود (کلمھ یبلي از ماده بلي است کھ بھ معناي کھنھ شدن و پوسیدن چیزي است و لَا يبلَٰي ـ442
در مقابل نو بھ کار مي رود)

از شما پیروي نمي كنند(جزمش بھ دلیل جواب شرط واقع شدن است)لَا يتِبعوکُمـ443

پیگیري نمي کنند (عبارت "َلا ُیْتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوَلا َأًذي"یعني "منت و آزاري بھ دنبال انفاقشان نمي لَا يتِبعونَ ـ444
آورند")

لَا يتِخِذ ـ445

نباید بگیرند (سکون آخر آن بھ دلیل تقارن با ساکن یا تشدید کلمھ بعد تبدیل بھ حرکت کسره شده 
است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

لَا يتِخذَ ـ446
کھ نگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی 
ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 

ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 
استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)
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لَا يتدبرونَ ـ447

تدّبر نمي کنید - نمي اندیشید - مو بھ مو مورد بررسي قرار نمي دھید(از "ُدُبر" بھ معنی پشت سر و 
کلمھ تدبر کھ فعل یتدبرون مشتق از آن است بھ معناي این است کھ چیزي را بعد و پشت سر چیز 

دیگر بگیریم و در مورد آیھ شریفھ"َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن ٱْلُقْرَءاَن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ٱللَِّھ َلَوَجُدوْا ِفیِھ ٱْخِتَلافًا 
َکِثیرًا: آیا در مورد قرآن تدّبر نمی کنید و اگر از جانب غیر خدا بود حتمًا در آن اختالف بسیاری می 
یافتند " بھ معناي تامل در یک آیھ بعد از آیھ اي دیگر و یا تامل و دقتي دیگر بعد از دقت قبل، در یک 

آیھ است، لیکن از آنجا کھ غرض آیھ شریفھ بیان این جھت است کھ در قرآن کریم اختالفي نیست و 
قھرًا بود و نبود اختالف در بیش از یک آیھ تصور دارد، لذا احتمال اول یعني تامل در یکایک آیات 
منظور عمده است، ھر چند کھ این معنا احتمال دوم را ھم نفي نمي کند. بھ عبارت ساده تر تدّبر در 

قرآن کریم با کنارھم قرار دادن تمام آیات مربوط بھ یک موضوع و ھمچنین نظر کردن در یک آیھ از 
جوانب مختلف، حاصل می شود)

از یكدیگر نمي پرسندلَا يتساَءلُونَ ـ448

لَا يتقُونَ ـ449
نمي پرھیزند -  خود را حفظ نمي کنند (کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ 

مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و 
دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و 

پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ 
پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

سخن نمي گویندلَا يتکَلَّمونَ ـ450

آن را تمّنا نمي کنندلَا يتمنونه ـ451

یكدیگر را نھي نمي كردند - یكدیگر را باز نمي داشتند (بھ علت تركیبش با "كانوا"در عبارت "َکاُنوْا لَا يتناهونَـ452
َلا َیَتَناَھْوَن َعن مُّنَکٍر " بھ صورت ماضي استمراري معني شده است)

توبھ نمي كنندلَا يتوبونَ ـ453

پناه داده نمي شود ("َلا ُیَجاُر َعَلْیِھ "یعني : برخالف خواستھ اش بھ كسي پناه داده نمي شود)لَا يجار ـ454

در مجاورت تو نمي مانندلَا يجاِورونک ـ455

اجابت نكند (در عبارت "َوَمن لَّا ُیِجْب َداِعَي ٱللَِّھ َفَلْیَس ِبُمْعِجٍز ِفي ٱْلَأْرِض "جزمش بھ دلیل شرط واقع لَا يِجب ـ456
شدن برا ي جملھ بعدي است)

نمي یابد ( در عبارت "َمن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِھ َوَلا َیِجْد َلُھ ِمن ُدوِن ٱللَِّھ َوِلّیًا َوَلا َنِصیرًا "جزمش بھ دلیل لَا يِجد  ـ457
جواب شرط واقع شدن برا ي جملھ قبلي است)

نیابند (در عبارت "َفَلا َوَربَِّک َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّيٰ ُیَحکُِّموَک ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َلا َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا لَا يِجدواْ ـ458
مِّمَّا َقَضْیَت "جزمش بھ دلیل " حتي " است)

كھ نیابند (در عبارت "َألَّا َیِجُدوْا َما ُینِفُقوَن "جزمش بھ دلیل حرف "أن" مي باشد كھ البتھ نون "أن" نیز لَا يِجدواْ ـ459
در الم ادغام یرملون شده است)

نمي یابندلَا يِجدونَـ460

لَا يجِرمنکُم ـ461
شما را نِكشاند - شما را وادار بھ انجام جرم نکند(جرمھ و یجرمھ معنایش این است کھ او را وادار بھ 
جرم کرد و اگر معصیت را ھم جریمھ مي گویند چون وبال و عقوبت آن، کھ یا مال است و یا شکنجھ 

بر آدمي تحمیل مي شود . راغب گفتھ است : اصل در معناي ماده "جرم" بریدن است)

لَا يجزٰي ـ462
جزا داده نمي شود (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان 

پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق 
بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و 

منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
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لَا يجِزي ـ463
بي نیاز نمي کند - کفایت نمي کند (مشکلي را رفع نمي کند) (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي 
و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی 

کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  
استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و 

عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)
تا قرار ندھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَا يجعلَـ464

آشکارش نمي کندلَا يجلِّيها ـ465

دوست نداردلَا يِحب ـ466

آنان شما را دوست ندارندلَا يِحبونکُم ـ467

گمان نمي برد - حساب نمي كندلَا يحتِسبـ468

حرام نمي كنند - ممنوع نمي كنند (حكم بھ حرام وممنوع بودن نمي دھند)لَا يحرمونَ ـ469

باید كھ آن زنان اندوھناك نشوند (حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از لَا يحزنَّـ470
آن چھ بخواھد واقع شود)

تو را اندوھگین نسازد(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ لَا يحزنک ـ471
بخواھد واقع شود)

آنان را غمگین نمي كند(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ لَا يحزنهم ـ472
بخواھد واقع شود. حرکت میم در آخر آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

باید مپندارندلَا يحسبن ـ473

ترغیب نمي كند - تشویق نمي كندلَا يحض  ـ474

مبادا کھ شما را بشكند(از ریشھ حطم بھ معناي شكستن است. در عبارت "ٱْدُخُلوْا َمَساِکَنُکْم َلا َیْحِطَمنَُّکْم 
ُسَلْیَماُن َوُجُنوُدُه "در این عبارت در مورد مورچھ ھا تعبیر بھ "شکستن" نموده است و این جلوه ای 

دیگر از انتخاب دقیق کلمات در متن قرآن کریم است، یافتھ ھای جدید علمی نشان می دھد کھ سطح 
خارجی بدن حشرات از جملھ مورچھ ھا، از ماده ای شکننده بھ نام "کیتیِن اسکلروتیزه" ساختھ شده 

است. کیتین بھ شکل خالص و اصالح نشده خود ، شفاف ، پایدار ، مقاوم و کامًال سخت است و 
ترکیبات آن با پروتئین ھای سخت شده و موادمعدنی و غالبًا کربنات کلسیم، سخت تر و شکننده تر نیز 
می شود کھ بھ این فرایند اسکلروتیزاسیون می گویند.از این رو مناسبترین فعل برای یک مورچھ زیر 

پا مانده "شکستن یا ھمان حطم" می باشد.
متاسفانھ قبًال در این مورد نوشتھ ای بدون تحقیق و ناقص در فضای مجازی منتشر شده بود کھ بھ 

جای ترغیب بھ سمت قرآن کریم موجب دافعھ نیز می شد وعبارت ناصحیح "بدن مورچھ ھا از سلیس 
یا شیشھ ساختھ شده"در آن متن، بھ دست آویزی برای انکار قرآن تبدیل شده بود.

1400سال پیش در قرآن کریم بھ این واقعیت کھ مورچھ ھا شکننده اند، اشاره شده است آنچھ اکنون 
علم بشر بھ آن رسیده، آیا قرآن چیزی جز کالم پروردگار است؟

چون جملھ با فعل شروع شده با وجود فاعِل جمع، فعلش مفرد آمده است و منصوب بودن این فعل 
(فتحھ ی آخر بھ جای ضمھ) بھ دلیل یک "حتی" محذوف است کھ در ترجمھ می آید و آخر آن نیز 

یک نون مشدد آمده کھ نشانھ ی تأکید است)
حالل نیست(اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است)لَا يِحلُّ ـ476

حالل نیستند(اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است)لَا يِحلُّونَ ـ477

برداشتھ نمي شودلَا يحملْـ478

لَا يحِطمنکُم ـ475
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احاطھ ندارندلَا يِحيطُونَـ479

حلول نمي كند - نازل نمي شود - نمي رسد (کلمھ یحیق در اصل یحق بوده است کھ یکي از دو قاف لَا يِحيق ـ480
آن مبدل بھ یاء شده)

زندگي نمي كند - نھ زندگي مي كندلَا يحيٰي ـ481

نمي ترسدلَا يخافـ482

نمي ترسندلَا يخافُونَ ـ483

بیرون نمي آیدلَا يخرجـ484

آن زنان بیرون نروندلَا يخرجنـ485

شما دو نفر را بیرون نكندلَا يخِرجنکُما ـ486

بیرون آورده نمي شوندلَا يخرجونَـ487

بیرون نمي روندلَا يخرجونَ ـ488

خوار نمي سازد (خزي:خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشد)لَا يخِزيـ489

نمي ترسند(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ لَا يخشونَـ490
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

خفیف و سبك نمي شود - تخفیف نمي پذیردلَا يخفَّف ـ491

مخفي نیستند- پوشیده نیستندلَا يخفَونَ ـ492

مخفي نیست- پوشیده نیستلَا يخفَٰيـ493

تخلف نمي كندلَا يخِلفـ494

خلق نمي کند - مي سازد(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)لَا يخلُق ـ495

خلق نمي کنند - نمي سازند (کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)لَا يخلُقُونَـ496

باید کھ داخل آن نشودلَا يدخلَنها ـ497

داخل نمي شوندلَا يدخلُونَـ498

نمي خوانند - طلب نمي کنند - نمي پرستندلَا يدعونَـ499

لَا يِدينونَ ـ500
متدین نمي شوند - دیندار نمي شوند - بھ احكام الھي عمل نمي كنند (کلمھ دین بر مجموع یا قسمتي از 
احکامي کھ خداوند بر انبیاي خودش نازل کرده اطالق مي گردد و این كلمھ در اصل معني پاداش و 

جزا مي دھد چھ در مورد كار خیر (وعده) و چھ در مورد كار شر (وعید))

لَا يذْکُرـ501
یاد ندارد - بھ یاد نمي آورد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي 
رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

لَا يذْکُرونَـ502
یاد ندارند - بھ یاد نمي آورند - ذكر نمي كنند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر 
و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)
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نمي چشندلَا يذُوقُونَ ـ503

لَا يربواْ ـ504
زیاد نمي شود (از"ربا" بھ معني زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی می گویند 
کھ قرض دھنده در ھنگام قرض دادن، بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، مبلغی 
نیز بھ عنوان سود آن بپردازد حتی اگر از کاری کھ با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ 

پولی را بھ کسی قرض بدھند بھ این قصد کھ در سود کاری کھ قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، 
شریک باشند(بھ نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ اند)، ربا محسوب نمی شود.)

دچار تردید نشد - تردید نكردلَا يرتابـ505

لَا يرتد ـ506
بر نمي گردد (منظور از "َلا َیْرَتدُّ ِإَلْیِھْم َطْرُفُھْم : نگاه و چشم برگرداندنشان بھ سویشان باز نمی 

گردد"این است کھ از شدت ھول و ترس از آنچھ مي بینند قادر نیستند چشم خود را بگردانند(از آن 
چشم بر نمی دارند))

بر نمي گردد (عبارت "لَّا َیْرِجُع ِإَلْیِھْم َقْوالًَ " یعني بھ آنان پاسخي نمي دھد (معني کلمھ بھ کلمھ اش مي لَا يرِجع ـ507
شود از لحاظ قولي بھ سویشان بر نمي گردد))

بازگردانده نمي شوندلَا يرجعونَـ508

برنمي گردندلَا يرِجعونَ ـ509

امید ندارندلَا يرجونَ ـ510

برگردانده نمي شودلَا يردـ511

نمي پسندد - راضي نیستلَا يرضٰي ـ512

لَا يرغَبواْ ـ513
كھ متمایل نشوند - كھ نپردازند(در عبارت "َأن َیَتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل ٱللَِّھ َوَلا َیْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِھْم َعن نَّْفِسِھ 
"جزم آن بھ دلیل حرف "أن"در ابتداي جملھ است و عبارت "َوَلا َیْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِھْم َعن نَّْفِسِھ" یعنی: 

متمایل بھ خودشان نشوند با بی اعتنایی بھ او(پیامبر) )
رعایت نمي کنند - مراقب نیستند(جزمش بھ دلیل جواب شرط شدن برای جملھ قبل می باشد)لَا يرقُبواْـ514

رعایت نمي كنند - مراقب نیستندلَا يرقُبونَـ515

ركوع نمي كنند(کلمھ رکوع  بھ معناي مطلق انحنا و خم شدن است)لَا يرکَعونَ ـ516

نمي بینندلَا يرونَ ـ517

فرا نمي گیرد (رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ارھاق بھ معناي تکلیف کردن است)لَا يرهق ـ518

بھ چشم نمي خورد - دیده نمي شودلَا يرٰي ـ519

نمي خواھدلَا يِريدـ520

نمي خواھندلَا يِريدونَ ـ521

زوال نمي پذیرد-پیوستھ - ھمواره این گونھ است کھلَا يزالُ ـ522

زوال نمي پذیرند-پیوستھ - ھمواره این گونھ اند کھ(عبارت " َلا َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن " یعني ھمواره (در لَا يزالُونَـ523
امر دین) در اختالفند)
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لَا يزالُونَ يقَاِتلُونکُم ـ524
پیوستھ با شما مي جنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن 
فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی 

نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

نمي خواھد پاک شود (عبارت "َوَما َعَلْیَک َألَّا َیزَّکَّيٰ "یعني : اگر او نخواھد [از آلودگیھاي باطني و لَا يزکَّٰي ـ525
عملي] پاك شود تكلیفي بر عھده تو [نسبت بھ او] نیست)

آنان را پاك نمي كندلَا يزکِّيِهمـ526

زنا نکنندلَا يزنونَ ـ527

كھ آن زنان زنا نكنندلَا يزِنني ـ528

اضافھ نمي كند- نمي افزایدلَا يِزيد ـ529

لَا يسأَلُـ530
از او سؤال نمي شود (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور 

است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 
حاجت)

نمي پرسد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال لَا يسأَلُ ـ531
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

لَا يسأَلُکُمـ532
از شما نمي پرسد - از شما در خواست نمي كند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب 

کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا 
طلب مالی برای رفع یک حاجت)

لَا يسأَلُونَ ـ533
در خواست نمي كنند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور 

است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک 
حاجت)

خستھ نمي شود (کلمھ یسئم از مصدر سامھ است کھ بھ معناي مالل و آزردگي است)لَا يسأَم ـ534

خستھ نمي شوند (کلمھ یسئم از مصدر سامھ است کھ بھ معناي مالل و آزردگي است)لَا يسأَمونَ ـ535

لَا يسِبتونَ ـ536

روزھاي غیر شنبھ ي آنھا - روزي كھ در شنبھ نیستند(کلمھ سبت در اصل بھ معناي قطع است و از 
ھمین جھت بھ قطع سیر، مي گویند سبت السیر و نیز سبت الشعر، تراشیدن مو است و سبت االنف، 

بریدن بیني از تھ است بعضي گفتھ اند : خداي تعالي روز شنبھ را بدین جھت سبت خوانده کھ خداوند 
خلقت آسمانھا و زمین را در روز یک شنبھ شروع کرد و شش روز طول کشید روز ھفتم کھ ھمان 
شنبھ مي شود عمل خود را قطع کرد و بدین جھت روز شنبھ را سبت خوانده . و جملھ سبت فالن بھ 

این معنا است کھ فالني وارد در شنبھ شد)
از او سبقت نمي گیرند - از اوپیشي نمي گیرندلَا يسِبقُونهـ537

تأخیر نمي كنند - پس نمي مانندلَا يستأِْخرونَـ538

از تو اجازه نمي خواھند لَا يستأِْذنکـ539

لَا يستثْنونَـ540
استثناء نمي كنند - ان شاء اهللا نمي گویند (از مصدر استثناء، بھ معناي این کھ بعضي از افراد را از 

حکم کلی کنار بگذاریم و نیز بھ معناي گفتن کلمھ ان شاء اهللا در ھنگام وعده قطعي و یا ھر سخن 
قطعي دیگر است و اگر این کلمھ را ھم استثناء خوانده اند، بدین جھت است کھ وقتي مي گویي : فردا 
ان شاء اهللا بھ سفر مي روم معنایش این است کھ من فردا در ھمھ احتماالت بھ سفر مي روم مگر یک 

احتمال و آن این است کھ خدا نخواھد بھ سفر بروم)
اجابت نمي کند(بھ جّد وجھد)لَا يستِجيبـ541
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اجابت نمي کنید(بھ جّد وجھد)لَا يستِجيبونَ ـ542

لَا يستحِسرونَ ـ543
خستھ نمي شوند(حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و 

كنایھ از برمال شدن ناتوانیھاست استفاده از آن در معني خستگي از آن جھت است كھ نا تواني قوا 
آشكار مي شود)

شرم نمي کندلَا يستحِييـ544

مبادا تو را سست کنند - مبادا تو را بھ ناشكیبایي و سبكساري وادارندلَا يستِخفَّنکـ545

پنھان نمي كنندلَا يستخفُونَـ546

نمي تواندلَا يستِطيع ـ547

ھر چھ سعی می کنند نمي توانندلَا يستِطيعونَ ـ548

پس ازمن تقاضاي تعجیل (در عذاب) نداشتھ باشند (مخفف"َلا َیْسَتْعِجُلوِني".کلمھ استعجال بھ معناي این لَا يستعِجلُوِن ـ549
است کھ از دیگري بخواھي عجلھ کند و او را بر انجام خواستھ ات تحریک کني)

پیش نمي افتندلَا يستقِْدمونَ ـ550

لَا يستکِْبرونَ ـ551

تکبر نمي ورزند (متکبر آن کسي است کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایاند  و كبریاء بھ معني بزرگي 
بسیارو سرخم نیاوردن در برابر ھیچ كس است و مبالغھ در کبر را مي رساند و در عظمت ھاي غیر 

حسي استعمال مي شود، کھ برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال او است لذا صفت 
متكبر تنھا برازنده ي پروردگار تعالي است چون اوست كھ بزرگي خویش را از كسي نگرفتھ است 

وھمانگونھ كھ آن كس كھ لباسي بسیار بزرگتر از اندازه ي خو د بپوشد خود را زشت كرده است 
صفت متكبر براي غیر خدا زشت و براي خداي تعالي زیباست. استکبار بھ معني این است کھ کسي 

بخواھد با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. 
امام علی علیھ السالم فرمودند: "استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار 

امر بھ پیروي او نموده است")

آن را نجات نمي دھند ( درعبارت "َوِإن َیْسُلْبُھُم ٱلذَُّباُب َشْیئًا لَّا َیْسَتنِقُذوُه ِمْنُھ "یعني اگر مگس چیزي از لَا يستنِقذُوه ـ552
آنان برباید نمي توانند آن را از او باز پس بگیرند)

مساوي نیستندلَا يستوونَ ـ553

مساوي نیستلَا يستِوي ـ554

لَا يسجدواْـ555
تا سجده نكنند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 

است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در 
آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می 

کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

لَا يسجدونَ ـ556
سجده نمي كنند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 

است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در 
آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می 

کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)
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لَا يسخر ـ557

مسخره نكند (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام 
دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ 

تسخیر چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و 
کارھایي بر خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ 
معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي 

جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی 
اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ 

کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار 
خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت 

باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن 
ھدیھ است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ 

آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

نباید از حد تجاوز نکند - نباید زیاده روي کندلَا يسِرف ـ558

كھ آن زنان دزدي نكنندلَا يسِرقْنـ559

نمي شنود(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ لَا يسمع ـ560
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

لَا يسمعواْ ـ561
نمي شنوند ( در عبارت "ِإن َتْدُعوُھْم َلا َیْسَمُعوْا ُدَعاَءُکْم "جزمش بھ دلیل جواب شرط واقع شدن است. 

کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از 
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

نمي شنوند(کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ لَا يسمعونَـ562
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

لَا يسمعونَـ563
نمي توانند گوش فرا دھند - در وضعیت گوش دادن قرار نمي گیرند (کلمھ یّسّمعون در اصل یتسمعون 

بوده و تسمع بھ معناي گوش دادن است (از معاني باب تفعل صیرورت یا بھ حالتي در آمدن است) 
کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عقال از شنیدن 

سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و برآوردن تقاضا و حاجت)
نھ چاق مي شود - چاق نمي شودلَا يسِمن ـ564

لَا يشترونَـ565
نمي فروشند (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل 

استفاده از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این 
حالت آنچھ بعد از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می 

توان تشخیص داد کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

لَا يشِرکـ566
شریک نمي گیرد - شریک نمي کند (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 

مشرک شده اند)

شریك نكند (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این لَا يشِرک ـ567
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

كھ شرك نورزند (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در لَا يشِرکْنـ568
این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

لَا يشِرکُونَ ـ569
شرک نمي ورزند-شریک نمي سازند (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 

مشرک شده اند)
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لَا يشِعرنَّ ـ570
باید کھ آگاه نشود(از کلمھ شعور کھ بھ معناي ادراک دقیق است از ماده َشعر گرفتھ شده، کھ بھ معناي 

مو بوده و ادراک دقیق را از آنجا کھ مانند مو باریک است، شعور خوانده اند و مورد استعمال این 
کلمھ محسوسات است، نھ معقوالت و بھ ھمین جھت حواس ظاھري را مشاعر مي گویند)

لَا يشعرونَ ـ571
درك نمي كنند(کلمھ شعور کھ بھ معناي ادراک دقیق است از ماده َشعر گرفتھ شده، کھ بھ معناي مو 
بوده و ادراک دقیق را از آنجا کھ مانند مو باریک است، شعور خوانده  اند و مورد استعمال این کلمھ 

محسوسات است، نھ معقوالت و بھ ھمین جھت حواس ظاھري را مشاعر مي گویند)

لَا يشفَعونَـ572

شفاعت نمي کنند(شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در 
حقیقت شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي 

نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ 
میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ 

مقصود خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه بوداما در منطق قرآن 
کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود نیز می 

خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان 
آنان، پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ 

شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است)

لَا يشکُرونَ ـ573
شكر نمي كنید - سپاسگزاري نمي كنید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمت ولي نعمت را طوري بھ 

کار ببندی کھ از انعام منعم آن خبر دھد(درراه درست استفاده کني)  و یا ثناي او بگویي کھ چھ 
نعمتھایی بھ تو ارزاني داشتھ است و ھر کدام باشد منطبق با عبادت او مي شود)

لَا يشهدونَـ574

شھادت نمي دھند - گواھي نمي دھند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از 
آن است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم 

از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است 
کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و 

این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی 
کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند )

ُخمار نمي شوندلَا يصدعونَـ575

باید کھ جلوي تو را نگیرد- باید کھ تو را باز نداردلَا يصدنکـ576

مبادا کھ تو را باز دارند - مبادا کھ جلوي تو را بگیرند ( در اصل "ال یصدوا" بوده کھ بعد از اضافھ لَا يصدنکـ577
شدن نون تأکید بھ این شکل درآمده است)

باید کھ جلوي شما را نگیرد- باید کھ شما را باز ندارد (حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن لَا يصدنکُم ـ578
یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

نمي رسدلَا يِصلُ ـ579

در آن در نیاید - مالزم وداخل آن نمي شود بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتش نمي شود کھ نھایت درجھ لَا يصلَاهاـ580
حرارت آتش را لمس کند)

اصالح نمي کندلَا يصِلحـ581

اصالح نمي كنندلَا يصِلحونَ ـ582

نمي رسندلَا يِصلُونَـ583

بھ آنان نمي رسدلَا يِصيبهم ـ584

زیان نبیندلَا يضار ـ585

آن زنان نزنندلَا يضِربنـ586
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بھ تو ضرر نمي رساندلَا يضرک ـ587

بھ شما ضرر نمي رساندلَا يضرکُم ـ588

بھ ما ضرر نمي رساندلَا يضرنا ـ589

بھ او ضرر نمي رساندلَا يضرهـ590

بھ آنان ضرر نمي رساندلَا يضرهم ـ591

گمراه نمي شود - اشتباه نمي كند - فراموش نمي کندلَا يِضلُّ ـ592

ضایع نمي كندلَا يِضيع ـ593

قدم نگذاشتند (ازمصدر وطا بھ معني لگدمال کردن)لَا يطَئُونَ ـ594

غذا(روزي) داده نمي شودلَا يطْعم ـ595

آن را نخوردلَا يطْعمهاـ596

لَا يظِْلم ـ597
ستم نمي كند(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن 

چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 
عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو 

و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

لَا يظْلَمونَ ـ598
ستم نمي شوند- مورد ظلم قرار نمی گیرند(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال 

چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار 
متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند 

اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)
نمي دانند - یقین ندارند - گمان نمي كنندلَا يظُن ـ599

لَا يظِْهر ـ600
تسلط نمي دھد (اظھار کسي بر ھر چیز بھ معناي آن است کھ او را در رسیدن بھ آن چیز کمک کني و 

او را بر آن مسلط سازي لذا عبارت "َفَلا ُیْظِھُر َعَليٰ َغْیِبِھ َأَحدًا " یعني "من کسي را براي احاطھ بھ 
غیب خودم کمک نمي کنم و بر غیب خود مسلط نمي سازم ")

عاجز نمي كنندلَا يعِجزونَ ـ601

عذاب نكندلَا يعذِّب ـ602

كھ آنان را عذاب نكندلَا يعذِّبهمـ603

لَا يعزبـ604
پوشیده نیست (کلمھ عزوب کھ فعل مضارع یعزب از آن گرفتھ شده بھ معناي غیبت و دوري و خفاء 
است و این تعبیر اشاره دارد بھ اینکھ ھمھ اشیاء عالم نزد خداي تعالي حاضرند و ھیچ چیز از ساحت 

مقدس او غایب نیست و او ھر چیزي را در کتابي حفظ و ضبط کرده و از آن کتاب چیزي زایل 
نمي شود)

لَا يعصونَ ـ605
سر پیچي نمي كنند - نافرماني نمي كنند - عصیان نمی کنند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر 
قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این 
است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي 

متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات واجب 
صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)
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لَا يعِصينکـ606
آن زنان از تو سرپیچي نكنند -آن زنان از تو عصیان نکنند(عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر 

قرار نگرفتن و یا بھ سختي تحت تاثیر قرار گرفتن است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  
معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ 

معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا است و این ھم در مخالفت دستورات 
واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر خواھانھ)

لَا يعِقلُونَـ607
تعقل نمي کنند - عاقالنھ رفتار نمي کنند(بعد از "َکاُنوْا ":تعقل نمي کردند-عاقالنھ رفتار نمي کردند 
.عقل عبارت است از استقامت و پایداری تفکرو اصل این کلمھ بھ معناي بستن و گره زدن است از 

این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل نامیده اند،ھمچنین 
آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و باطل مي شود،را نیزعقل نامیده اند)

تا نداند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن لَا يعلَمـ608
داده نمي شود)

نمي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَا يعلَم ـ609
آن داده نمي شود)

کھ ندانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَا يعلَمواْـ610
آن داده نمي شود)

نمي دانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَا يعلَمونَـ611
آن داده نمي شود)

آن را نمي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال لَا يعلَمهاـ612
خالف آن داده نمي شود)

آنھا را نمي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال لَا يعلَمهمـ613
خالف آن داده نمي شود)

فرو نگذاشتھ استلَا يغاِدر ـ614

غیبت نکندلَا يغتب ـ615

تورا نفریبد (غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ صورت خیر کسي را وادار بھ انجام آن لَا يغررکـ616
کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند)

باید کھ  تو را بھ طمع نیندازد - باید کھ تو را نفریبد (غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري بھ لَا يغرنکـ617
صورت خیر کسي را وادار بھ انجام آن کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند)

باید کھ  شما را بھ طمع نیندازد - باید کھ شما را نفریبد (غرور بھ معناي این است کھ با نمایش شري لَا يغرنکُم ـ618
بھ صورت خیر کسي را وادار بھ انجام آن کنند و این عمل او را غرور ( فریب) مي خوانند)

لَا يغِفرـ619
نمي آمرزد(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و 
خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره 

بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

نھ بي نیاز مي شود - بي نیاز نمي شود (عبارت "َلا ُیْغِني ِمن ُجوٍع "یعني آن غذا حتي از این جھت كھ لَا يغِني ـ620
مانع گرسنگي اش شود نیز بھ دردش نمي خورد)

تغییر نمي دھدلَا يغير ـ621

تخفیف داده نمي شود (کلمھ یفتر مضارع مجھول از مصدر تفتیر است کھ بھ معناي تخفیف و کم لَا يفَترـ622
کردن است)

سست نمي شوندلَا يفْترونَ ـ623
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لَا يفِْتننکُم ـ624

باید کھ شما را نفریبد- مبادا شما را بفریبد (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در 
آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش 
و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از 

آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز 
فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال 
في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک 
فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ 

باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، 
آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

لَا يفْتنونَ ـ625

مورد آزمایش قرار نمیگیرند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا 
خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا 

سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن 
جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: 

"ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة 
سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین 
موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي 
رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال 

ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)
كوتاھي نمي كنندلَا يفَرطُونَـ626

انجام نمي دھندلَا يفْعلُونَـ627

نمي فھمندلَا يفْقَهونَ ـ628

لَا يفِْلح ـ629
رستگار نمي شود( کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ عبارتی رھا شدن از 
بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است. عبارت "ِإنَُّھ َلا ُیْفِلُح ٱلظَّاِلُموَن" یعنی: "واقعیت این است کھ 

ظالمان رستگار نمی شوند" کھ چون جملھ با فعل شروع شده با اینکھ "ظالمون" جمع است فعلش 
مفرد آورده شده است)

رستگار نمي شوند( کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ عبارتی رھا شدن از لَا يفِْلحونَ ـ630
بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است)

لَا يقَاِتلُونَـ631
نمي جنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 
دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را 

می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

قبول نمي شودلَا يقْبلُ ـ632

كھ آن زنان نکشندلَا يقْتلْن ـ633

نمي کشندلَا يقْتلُونَ ـ634
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لَا يقِْدر ـ635

قدرت ندارد - دستش بھ جایي نمي رسد (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در 
اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن 

محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و 
شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین 

شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این 
صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و 
منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما 

در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی 
جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

لَا يقِْدرونَـ636

دسترسي ندارند(از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و 
تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین 
محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل 
منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 

دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي 
کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود پس درعبارت "لَّا َیْقِدُروَن ِممَّا َکَسُبوْا َعَلىٰ َشْيٍء: بر چیزي از آنچھ 
کسب کرده اند، دسترسي ندارند" کھ معنی دسترسی داده از ھمین جھت است چون وقتی دست انسان 
بھ چیزی می رسد کھ از لحاظ ارتفاع با آن ھم قدر و اندازه شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : 
قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر 

تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و 
معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

نزدیک نشوندلَا يقْربواْ ـ637

كوتاھي نمي ورزند - کوتاھي نمي کنندلَا يقِْصرونَـ638

لَا يقْضونَ ـ639

داوري نمي کنند (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه 
ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : 
موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ 

صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن 
نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي 
كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا 

محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را 
انجام شده فرض نمود))

لَا يقْضٰي علَيِهم ـ640

نھ فرمان مرگشان صادر میشود - فرمان مرگشان صادر نمیشود (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و 
اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با 

کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف 
دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل 

یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل 
ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در 

خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده 
بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

سرزمیني را نمي پیمایندلَا يقْطَعونَ واِدياً ـ641

کھ نگویندلَا ِيقُولُواْ ـ642
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کھ نسبت ندھند بھلَا ِيقُولُواْ علَىـ643

بھ پا نمي خیزند - برنمي خیزند - نمي ایستندلَا يقُومونَـ644

کھ آن دونفر بھ پا نمي دارندلَا يِقيما ـ645

ھرگز نمي تواند مقصود خود را تفھیم کند - نمیتواند روشن و گویا سخن گوید (نزدیک نیست بھ این کھ لَا يکَاد يِبني ـ646
روشن و گویا سخن بگوید)

لَا يکَاد يِسيغه ـ647
نمي تواند آن را بھ آساني فرو برد( ُیِسیُغُھ از سوغ است، وقتي گفتھ مي شود : ساغ الطعام و الشراب 

یعني غذا و شراب روان شد و این را وقتي گویند کھ شراب (مایعات  آشامیدني) گوارا باشد و بھ 
آساني در گلو رود.نزدیک نیست بھ اینکھ آن بھ آساني فرو برد)

بھ آساني نمي فھمند(نزدیک نیستند بھ اینکھ بفھمند)لَا يکَادونَ يفْقَهونَ ـ648

كتمان نكنندلَا يکْتمونَ ـ649

تو را تکذیب نمي کنند (تکذیب : دروغ پنداشتن - دروغ انگاشتن)لَا يکَذِّبونک ـ650

لَا يکُفُّونَ ـ651
دفع نمي کنند (کلمھ کف بھ معناي کف دست آدمي است کھ آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این 

است کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم، از ھمین رو این کلمھ در معناي دفع ھر چند کھ با 
کف دست ھم صورت نگیرد استعمال شود، حتي شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ شده 

مکفوف گفتھ اند)

تکلیف نمي کند (از ماده کلفت بھ معني مشقت است چون کارفرما با ملزم کردن بر کار مورد نظر لَا يکَلِّف ـ652
مشقتي را براي کارگر وضع مي کند)

با آنان سخن نمي گویدلَا يکَلِّمهم ـ653

نباشدلَا يکُن ـ654

تا نباشدلَا يکُونَـ655

کھ نباشندلَا يکُونواْ ـ656

درنگ نمي کنند (کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)لَا يلْبثُونَـ657

لَا يلْتِفت ـ658
باز نگردد - رو بر نگرداند (ازمصدر التفات (باب افتعال) است و ثالثي مجرد آن لفت است وقتي 

مي گویند : لفتھ عن کذا - فالني را از فالن کار لفت کرد معنایش این است کھ او را منصرف ساخت و 
فالني التفات کرد یعني روي خود را از آن سویي کھ بود برگردانید (و بھ سوي دیگر نگاه كرد))

کم نمي کند - نمي کاھد (کلمھ یلتکم از ماده لیت اشتقاق یافتھ کھ بھ معناي نقص است . وقتي گفتھ لَا يِلتکُم ـ659
مي شود التھ، یلیتھ، لیتا کھ چیزي از مفعول فعل کم کرده باشد)

زاد و ولد نمي كنند (در عبارت "ِإن َتَذْرُھْم ُیِضلُّوْا ِعَباَدَک َوَلا َیِلُدوْا ِإلَّا َفاِجرًا َکفَّارًا " چون جواب شرط لَا يِلدواْ ـ660
واقع شده جزم گرفتھ است)

آن را در نمي یابندلَا يلَقَّاها ـ661

بھ ما نمي رسدلَا يمسنا ـ662

بھ آن نمي رسدلَا يمسه ـ663

بھ آنان نمي رسدلَا يمسهم ـ664

مالک نیست(ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)لَا يمِلک ـ665
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مالک نیستند(ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)لَا يمِلکُونَ ـ666

نمي میردلَا يموت ـ667

باید کھ با تو نزاع نکنندلَا يناِزعنک ـ668

نمي رسد(نیل بھ معناي رسیدن بھ چیزي است)لَا ينالُـ669

نمي رسند (نیل بھ معناي رسیدن بھ چیزي است)لَا ينالُونَـ670

بھ آنان نمي رساند (نیل بھ معناي رسیدن بھ چیزي است)لَا ينالُهم ـ671

تو را خبر دار نمي کندلَا ينبئُک ـ672

سزاوار نباشدلَا ينبِغيـ673

مست و بي ھوش نمیکنندلَا يِرتفُونَ ـ674

مست و بي ھوش نمي شوند (عبارت "َوَلا ُھْم َعْنَھا ُینَزُفوَن " یعني : نھ آنان مست و بي ھوش میشوند)لَا يرتَفُونَ ـ675

از یاد نمي برد - فراموش نمي کندلَا ينسٰي ـ676

یاري نمي شوندلَا ينصرونَـ677

یاریشان نمي کنندلَا ينصرونهم ـ678

لَا ينِطقُونَ ـ679
سخن نمي گویند(کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا صوت ھاي متعارفي است کھ 
از حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور نظر ناطق است داللت 

مي کند و در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)
زبانم روان و گویا نشودلَا ينطَِلق ِلساِنيـ680

نمي نگرد - نظر نمي کندلَا ينظُر ـ681

نمي نگرند - نظر نمي کنندلَا ينظُرونَـ682

مھلت داده نمي شوندلَا ينظَرونَـ683

سود نمي دھد - نفع نداردلَا ينفَع ـ684

نفعي بھ تو نمي رساند - سودي برایت نداردلَا ينفَعکـ685

سودتان نمي دھد - نفعي برایتان نداردلَا ينفَعکُم ـ686

نفعي بھ ما نمي رساند - سودي برایمان نداردلَا ينفَعناـ687

سودش نمي دھد - نفعي برایش نداردلَا ينفَعه ـ688

انفاق نمي کنند (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)لَا ينِفقُونَ ـ689

آن را انفاق نمي کنند (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران لَا ينِفقُونها ـ690
است)
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نجاتم نمي دھند (از تركیب "َلا ُینِقُذوْا + ِني"درست شده كھ "ي" نیز براي سھولت حذف شده است از لَا ينِقذُوِن ـ691
طرفي چون جواب شرط شده جزم گرفتھ است)

کاستھ نمي شودلَا ينقَص ـ692

نمي شکنند - نقض نمي کنندلَا ينقُضونَـ693

ازدواج نکندلَا ينِکحـ694

با آن زن ازدواج نکندلَا ينِکحهاـ695

شما را باز نمي دارد - شما را نھي نمي کند (حرف میم در آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن وتشدید لَا ينهاکُم ـ696
دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ)

در بند نمی کندلَا يوِثق ـ697

یقین نمي کنند ( َ"َکاُنوْا َلا ُیوِقُنوَن " : یقین نمي کردند)لَا يوِقنونَ ـ698

پشت نکرده از این سو بھ آن سو فرارنکنند (ُیَولُّوَن: از ھر طرف(با دشمن) روبرو می شوند بھ سوی لَا يولُّونَ ٱلْأَدبار ـ699
دیگر فرار می کنند از کلمھ "وّلی"بھ معنی ھر سو مي رود برگردانده مي شود)

لَا يهتدونَ ـ700
ھدایت را نمي پذیرند - راه نمي یابند - ھدایت نمي شوند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. 

ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي 
در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند 

پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

لَا يهِدي ـ701
ھدایت نمي کند(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

لَا يِهدي ـ702
ھدایت نمي یابد (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

لَا يهِديِهم ـ703
ھدایتشان نمي کند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي 

مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است 
چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب 

کردن است)

نا امید نمي شوند - مأیوس نمي شوند(یأس بھ معناي قطع شدن طمع آدمي است از امري کھ بدان طمع لَا ييأَسـ704
داشتھ)

سرزنش كننده - مالمت كنندهلَاِئٍمـ705

درنگ کنندگان (کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)لَاِبِثني ـ706

لَاتـ707
نام یکي ازبتھاي زمان جاھلیت (و بھ طوري کھ مورخین مي نویسند حتي بت ھاي خانھ کعبھ ھم از آن 

صابئین بوده و مردم مکھ در آن روزھا در شمار صابئین و ستاره پرستان بوده اند و بت الت بھ اسم 
زحل و بت عزي بھ اسم زھره بوده)

نیست (الت شبیھ لیس مي باشد و عبارت "َلاَت ِحیَن َمَناٍص " یعني ھنگام فرار نیست)لَات ـ708

چسبنده (کلمھ الزب بھ معناي دو چیز بھ ھم چسبیده است، بھ طوري کھ ھر یک مالزم دیگري شده لَاِزٍب ـ709
باشد و در مجمع البیان گفتھ : الزب و الزم بھ یک معني است)
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لَاِعِبني ـ710
بازیگران (عبارت "َوَما َخَلْقَنا ٱلسََّماَء َوٱْلَأْرَض َوَما َبْیَنُھَما َلاِعِبیَن "یعني "آسمانھا و زمین و ھر چھ را 
کھ میان آن دو است بھ بازي نیافریده ایم. "لعب: بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و قانون 

آن آشنایي دارند، مانند فوتبال و نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ 
ھمان بردن مي باشد،آن را انجام مي دھند. کلمھ لعب بھ معناي فعلي است کھ منظم انجام بشود ولي 

غایت و ھدفي جز خیال در آن نباشد، مانند بازي بچھ ھا)

لَاِعنونَـ711
لعنت کنندگان (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 
درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 

دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 
نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 

عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

بیھوده و بي فایده - لغولَاِغيةًـ712

لَاِقيِه ـ713
آن را مالقات كرد (ازلقاء و مالقات بھ معناي روبرو شدن و برخورد دو چیز با یکدیگر است، البتھ 

این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : تمنون 
الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ چشم 

مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَامستمـ714
تماس گرفتید (در مورد عبارت "َلاَمْسُتُم ٱلنَِّساَء "از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ  فرمودند 

منظور جماع (زناشویي)است و لیکن خداي تعالي از آنجا کھ پرده پوش است دوست مي دارد سر بستھ 
سخن گوید و لذا عمل نامبرده را بھ آن صراحت کھ شما تعبیر مي کنید، ذکر نکرده)

مشغول بھ کار لھو (اسم فاعل از لھو ولھو بھ معناي ھر عمل سرگرم کننده اي کھ انسان را از کاري لَاِهيةً ـ715
مھم و حیاتي و وظیفھ اي واجب باز بدارد)

ِلباس ـ716
لباس - پوشاك (در عبارت"ُھنَّ ِلَباٌس لَُّکْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّھنَّ "ھمانطور کھ لباس مانع علنی و آشکار شدن 

عورات( آن چھ بھ طور فطری انسان از بھ زبان آوردن یا آشکار شدنش عار و شرم دارد جز در 
حریم خصوصی زن وشوھر)، زن و شوھر نیز برای ھم حکم لباس دارند و از آشکار و علنی شدن 

عورات انسانھا در خارج از حریم زناشویی و پیامدھای آن کھ ھمان فسق و فجور و فحشاء، 
جلوگیری می کنند)

لباسشانِلباسهم ـ717

لباس آن دوِلباسهما ـ718

ماند - مكث كرد - درنگ نمود(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)لَِبثَ ـ719

ماندي - مكث كردي - درنگ نمودي(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  لَِبثْتـ720
است)

ماندم - مكث كردم - درنگ نمودم(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)لَِبثْت ـ721

ماندید - مكث كردید - درنگ نمودید(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  لَِبثْتمـ722
است)

ماندیم - مكث كردیم - درنگ نمودیم(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  لَِبثْنا ـ723
است)

ماندند - مكث كردند - درنگ نمودند(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  لَِبثُواْ ـ724
است)

بسیارلُبداً ـ725
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جمعیت انبوه و متراكم (جمع لـُْبده است بھ معناي مجتمعي متراکم و فشرده است. عبارت "َکاُدوْا ِلبداً ـ726
َیُکوُنوَن َعَلْیِھ ِلَبدًا" یعني : نزدیك بود جمعیت انبوه و متراكمي بر سر او بریزد)

اشتباهلَبٍس ـ727

لَبسناـ728

مشتبھ كردیم - اسباب اشتباه را فراھم کردیم- پوشیده و مشكل كردیم - بھ اشتباه انداختیم - دچار اشتباه 
كردیم (در عبارت "َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلکًا لََّجَعْلَناُه َرُجالًَ َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِھم مَّا َیْلِبُسوَن" منظور این است کھ اگر 

در پاسخ انکار کنندگاِن پیامبر کھ بھ بشر بودنش یا اینکھ فرشتھ ای ھمراھش نیست، ایراد مي گرفتند، 
فرشتھ اي را بھ عنوان پیامبر یا ھمراھش تعیین مي کردیم باز ھم آن فرشتھ را بھ صورت انساني 

قرار مي دادیم زیرا اگر پروردگار متعال فرشتھ را بھ صورت واقعیش ظاھر کند مرز بین عالم غیب 
و عالم آشکار از بین می برد مثل اینکھ در امتحانی پاسخ ھر سؤال را زیرش نوشتھ باشند کھ در این 
صورت آن امتحان، دیگر امتحان نیست چنین ھدایتي یک ھدایت اجباري است کھ در سنت و روش و 
برنامھ پروردگار متعال نیست و با قصد او از خلقت این جھان کھ محل امتحان است، سازگار نیست 
در این صورت بازھم براي بھ اشتباه افتادنشان بھانھ اي بھ دستشان داده بودیم و می گفتند این ھم کھ 

انسان است)
شیر(نوشیدني)لَبٍنـ729

ھمھ ي اقسام اسلحھ - زرهلَبوٍس ـ730

باید كھ بیاید (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْتأِْتـ731
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَتْأِت")

باید كھ بایستد (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْتقُمـ732
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَتُقْم")

باید كھ باشد (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْتکُن ـ733
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَتُکن")

حتمًا و یقینًا مي شويلَتکُوننـ734

باید بنگرد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" لْتنظُرـ735
یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَتنُظْر")

آبي عمیق و فراوان - جایي کھ آب در آن موج مي زندلُجةًـ736

پافشاري كردند - لجاجت ورزیدندلَجواْ ـ737

بسیار عمیق - متالطم (کلمھ بحر لجي بھ معناي دریاي پر موجي است کھ امواجش ھمواره در آمد و لُجي ـ738
شد است و لجي منسوب بھ لجھ دریا است کھ ھمان تردد امواج آن است)

گوشتلَحم ـ739

لَحِن ٱلْقَولـ740

شیوه گفتار(کلمھ لحن بیشتر بھ معناي آن است کھ کالم را از سنتھاي جاري اش برگرداني، یا اعراب 
آن را نگویي و یا نقطھ ھا و کلمات آن را جابجا کني و این عمل ناپسندي است و گاھي ھم در سربستھ 

حرف زدن و بطور فحوي و کنایھ سخن گفتن استعمال مي شود، کھ این قسم استعمال در بازار شعرا و 
ادباء بیشتر رواج دارد و در نظر آنان پسندیده و جزء بالغت است در نتیجھ معناي "َوَلَتْعِرَفنَُّھْم ِفي 

َلْحِن ٱْلَقْوِل"مي شود : تو بھ زودي آنان را از طرز سخن گفتنشان خواھي شناخت، چون سخن ایشان 
کنایھ دار و تعریض گونھ است)

گوشتھاي آنلُحومهاـ741

ریش منِلحيِتي ـ742

ستیزه جویان - اھل دشمني و خصومت (کلمھ لّد جمع الد است، کھ از لدد بھ معناي خصومت مشتق لُداًـ743
شده است)
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نزدلَدنْـ744

نزد مالَدنا ـ745

نزد تولَدنک ـ746

نزد اولَدنه ـ747

نزد من - سوي منلَدني ـ748

نزد منلَديـ749

کنار - آستانھ - نزدلَدی ـ750

نزد مالَديناـ751

نزد اولَديِه ـ752

نزد ایشانلَديِهم ـ753

لذت - لذیذلَذٍَّةـ754

ِلزاماً ـ755
الزم - مالزم - قرین و ھمراه (کلمھ لزاما بھ معناي مالزمھ باشد، چون ھر دو، مصدر باب مفاعلھ، 

یعني الزم - یالزم است عبارت "ُقْل َما َیْعَبُأ ِبُکْم َربِّي َلْوَلا ُدَعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّْبُتْم َفَسْوَف َیُکوُن ِلَزامًا " بھ این 
معني است کھ :بگواگر دعایتان نباشد پروردگارم بھ شما ارجي ننھد، پس شماكھ[قاطعانھ آیات خدا و 

پیامبرش را] تكذیب كردید،[كیفر این تكذیب براي ھمیشھ] دامنگیر [شما] خواھد بود)

زبان - گویشِلسانٌ ـ756

زبان توِلساِنکـ757

زبان منِلساِني ـ758

نیستملَست ـ759

نیستي(عبارت"لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيٍء: از آنان در چیزی نیستید"کنایھ از این است کھ گناه آنھا بھ گردن لَست ـ760
تونیست)

نیستید(عبارت"َلْسُتْم َعَلىٰ َشْيٍء: برچیزی نیستید"کنایھ از این است کھ اعتباری ندارید)لَستم ـ761

شما زنان نیستیدلَستنـ762

لَِطيفـ763

بسیار و ھمیشھ ریزبین و دقیق (کلمھ لطیف از اسامی پروردگار تعالي است و اسمي است کھ داللت 
بر حضور و احاطھ او بھ باطن دست نیافتني اشیاء مي کند این لطافت او ناشي از احاطھ اش بھ ھمھ 

چیز و احاطھ اش ناشي ازقدرت و علم اوست ھمچنین این صفت اشاره بھ رعایت ریزه کاریھا در مھر 
و محبت او بھ بندگانش دارد مثًال غیر از اینکھ چشم بھ انسان داده با حفاظ ابرو و مژه و حتی 

شیارھای پیشانی کاری کرده تا عرق و گرد و خاک چشم او را آزار ندھد اصل معناي لطافت، خردي 
و نازکي و نفوذ است، مثال وقتي گفتھ مي شود لُطف الشي ء و یلطف لطافة معنایش این است کھ فالن 
چیز ریز و نازک است، بھ حدي کھ در نازکترین سوراخ فرو رود و از آنجایي کھ مھر و محبت در 

معاشرت ھمراه با رعایت ریزه کاریھایي است کھ رضایت طرف مقابل را بھ ھمراه دارد "لطف" کھ 
اسم مصدر از ھمین ریشھ است در معناي رفاقت و مالیمت استعمال مي شود)
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لَظَٰي ـ764
زبانھ مي کشد(اگر آتش را لظي خوانده، براي این است کھ اندرون را کباب مي کند و شعلھ ور 

مي سازد،درروایتي از امیر المؤمنین علي علیھ السالم طبقھ دوم از ھفت طبقھ جھنم از باال " لظي "نام 
دارد)

لَِعب ـ765
بازی قانونمند ولی با ھدفی خیالی- بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و قانون آن آشنایي 

دارند، مانند فوتبال و نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ ھمان بردن 
مي باشد،آن را انجام مي دھند(کلمھ لعب بھ معناي فعلي است کھ منظم انجام بشود ولي غایت و ھدفي 

جز خیال در آن نباشد، مانند بازي بچھ ھا)

لَعلَّـ766
انتظار مي رود كھ - امید است كھ-گویا(البتھ امید و آرزو از ناحیھ خداي تعالي واجب الوقوع 

است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع مي 
شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي است)

لَعلَّک ـ767

انتظار مي رود كھ تو - امید است كھ تو-گویا تو- باشد کھ تو- بھ این امید کھ تو(البتھ امید و آرزو از 
ناحیھ خداي تعالي واجب الوقوع است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس 
جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع مي شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي 
است. مفھوم آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ ھود این است کھ: "بھ این امید کھ تو ای پیامبر برخی از 

آنچھ بھ تو وحی شده را بھ مردم ابالغ نکنی و باعث دلتنگی و غصھ ات شوند این را می گویند کھ 
چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشتھ ای با او نیامد. بنا بھ روایات از جملھ روایتی از امام صادق علیھ 
السالم آن آیاتی کھ منافقان با این طعنھ زدنھا سعی داشتند پیامبر را از ابالغ آنھا منصرف کنند آیاتی 

است کھ بھ جانشینی امیر المؤمنین علی علیھ السالم برای پیامبر اشاره دارد و بھ این ترتیب می 
خواستند بگویند اگر بھ جای اینکھ پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد گنجی برایش می فرستاد 

یا فرشتھ ای ھمراھش می کرد بھتر بود)

لَعلَّکُم ـ768
انتظار مي رود كھ شما - امید است كھ شما-گویا شما - تا شما - بھ این امید کھ شما(البتھ امید و آرزو 
از ناحیھ خداي تعالي واجب الوقوع است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. 

پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع مي شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش 
حتمي است)

لَعلَّنا ـ769
انتظار مي رود كھ ما - امید است كھ ما-گویا ما (البتھ امید و آرزو از ناحیھ خداي تعالي واجب الوقوع 

است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع مي 
شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي است)

لَعلَّه ـ770
انتظار مي رود كھ او- امید است کھ او-گویا او (البتھ امید و آرزو از ناحیھ خداي تعالي واجب الوقوع 

است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع مي 
شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي است)

لَعلَّهمـ771
انتظار مي رود كھ آنھا- امید است کھ آنھا-گویا آنھا (البتھ امید و آرزو از ناحیھ خداي تعالي واجب 

الوقوع است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع 
مي شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي است)

سوگند کھ بر - حتمًا برلَعلَٰي ـ772

لَعلِّي ـ773
انتظار مي رود كھ من- امید است کھ من-گویا من(البتھ امید و آرزو از ناحیھ خداي تعالي واجب 

الوقوع است،یعني ھر چھ را خدا در باره اش امیدوار شود،آن خواھد شد. پس جمالتي كھ با َلَعلَّ شروع 
مي شود و و حاوی وعده ای از سوی پروردگار تعالی است وقوعش حتمي است)

لَعنـ774
لعنت کرد(کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)
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لُِعن ـ775
لعنت شد(کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعناًـ776
لعنت (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی 
است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید 
مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را 
رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می 

شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنا ـ777
لعنت کردیم (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعناهم ـ778
آنان را لعنت کردیم (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي 
تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، 
در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 
نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 

عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنت ـ779
لعنت كرد (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنةَ ـ780
دور بودن از رحمت (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي 

نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص 
است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات 

داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت 
عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنِتيـ781
لعنت من (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)
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لُِعنواْ  ـ782
لعنت شدند(کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 

درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در 
دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 

نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 
عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنه ـ783
او را لعنت کرد (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي 

تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، 
در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 
نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 

عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَعنهمـ784
آنان را لعنت کرد (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي 

تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، 
در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 
نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و 

عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

لَغو ـ785
بیھوده - بی اثر - ھر عمل و گفتاري است کھ بھ نظر عاقالن ھیچ فایده اي نداشتھ باشد( و بھ طوري 
کھ گفتھ اند : شامل تمامي گناھان ھم مي شود . و مراد از مرور بھ لغو در عبارت"َوِإَذا َمرُّوْا ِبـٱللَّْغِو" 

گذر کردن بھ اھل لغو است در حالي کھ سر گرم لغو باشند)
خستگي و تعب در طلب معاش و غیر آن -خستگي و سستي و کنديلُغوب ـ786

بھ صورت دستھ جمعي و بھ ھم پیچیدهلَِفيفاً  ـ787

ِلقَاِءـ788
دیدار(لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این کلمھ تعبیر 

مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات مي کند، البتھ این 
کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : تمنون الموت 

من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ چشم مانند : لقد 
لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

ِلقَاَءنا ـ789
دیدار ما(لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این کلمھ تعبیر 
مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات مي کند، البتھ این 

کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : تمنون الموت 
من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ چشم مانند : لقد 

لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

ِلقَاِئِه ـ790
دیدار او(لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این کلمھ تعبیر 
مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات مي کند، البتھ این 

کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : تمنون الموت 
من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ چشم مانند : لقد 

لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَقَِدـ791
حتمًا و یقینًا - سوگند مي خورم یا مي خوریم كھ محققًا و یقینًا (تركیب لـَ وقْد،در كتب لغت مصارف 

دیگري نیز براي "َقْد "گفتھ اند كھ در قرآن كاربرد ندارد. حرکت حرف دال بھ دلیل تقارنش با حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد می باشد)

حتمًا و یقینًا - سوگند مي خورم یا مي خوریم كھ محققًا و یقینًا (تركیب لـَ وقْد،در كتب لغت مصارف لَقَد ـ792
دیگري نیز براي "َقْد "گفتھ اند كھ در قرآن كاربرد ندارد)
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لُقْمانُ ـ793

نام یكي ازبندگان شایستھ خداوند كھ و اولیای الھی کھ یكي از سوره ھاي قرآن نیز بھ نام اوست 
وبرخي از سخنان حكیمانھ وي در این سوره نقل شده است (از رسول خدا(صلی اهللا علیھ وآلھ) نقل 

شده است كھ لقمان پیغمبر نبوده و لیکن بنده اي بوده کھ بسیار فکر مي کرده و یقین خوبي داشتھ 
است،او خدارا دوست داشتھ و خدا ھم او را دوست می داشت، خداوند پیامبری را بھ او عرضھ می 

کند ولی او را در قبول پیامبری مخّیر می کند، لقمان از بیم تکلیف دشوار قضاوت میان مردم پیامبری 
را نمی پذیرد ولی خداوند بھ او حکمت عطا کرد و بھ حکمت سخن مي گفت و او با حکمت خود براي 
داوودعلي نبینا و علیھ السالم وزارت مي کرد، روزي داوود (علی نبینا و علیھ السالم) بھ او گفت : اي 

لقمان خوشا بھ حالت کھ حکمت بھ تو داده شد و بالي نبوت ھم از تو گردانده شد)

لَقُواْ ـ794
دیدند - روبروشدند (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این 

کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات 
مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : 

تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ 
چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَقُوکُمـ795
شما را دیدند - با شما روبروشدند (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و 
گاھي ھم با این کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و 
یا مالقات مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ 
حس مانند : تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و 

ادراک بھ چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَِقياـ796
آن دو دیدند - آن دو روبروشدند (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و 

گاھي ھم با این کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و 
یا مالقات مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ 
حس مانند : تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و 

ادراک بھ چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَِقيتمـ797
دیدید - روبروشدید (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این 

کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات 
مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : 

تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ 
چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

لَِقيتمـ798

دیدید - روبروشدید (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این 
کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات 

مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : 
تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ 

چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم. حرف میم بھ دلیل 
تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد، حرکت گرفتھ)

لَِقينا ـ799
دیدیم - روبروشدیم (لقاء بھ معناي روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاھي ھم با این 

کلمھ تعبیر مي شود از برخورد یکي با دیگري و گفتھ مي شود فالني را مالقات کرد و یا مالقات 
مي کند، البتھ این کلمھ در ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : 

تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ 
چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا - راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

براي تو- براي توست - فقط براي توست ( اگر در ابتداي جملھ بیاید)لَکـ800
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براي تو- براي توست - فقط براي توست ( اگر در ابتداي جملھ بیاید.مؤنث)لَِکـ801

براي شما- براي شماست - فقط براي شماست ( اگر در ابتداي جملھ بیاید)لَکُمـ802

براي شما- براي شماست - فقط براي شماست ( اگر در ابتداي جملھ بیاید وعلت حركت گرفتن میم آن لَکُم ـ803
تقارنش با ساكن یا تشدید كلمھ بعد بوده است)

براي شما دو نفرلَکُما ـ804

ـِٰکِنـ805 ولي - ولیكن - بلکھ(نون بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)لَ

ـِٰکن ـ806 ولي یقینًا- ولیكن یقینًا- بلکھ یقینًا(در اصل  "َلـِٰکْن ِإنَّ" بوده کھ برای سھولت بھ این شکل درآمده است)لَ

ـِٰکن ـ807 ولي - ولیكن-بلکھلَ

ـِٰکناْ ـ808 لَ

ولي من - بلکھ من(اصل آن لکن انا بوده کھ ھمزه انا بعد از نقل فتحھ اش بھ نون حذف شده و دو نون 
در یکدیگر ادغام گردیده کھ در حالت وصل با نون مشدد و با صداي فتحھ و بدون الف قرائت مي شود 
و در حالت وقف با الف، مانند کلمھ انا کھ ضمیر متکلم است و در حالت وصلي بھ صورت اَن، یعني 
الف و نون بدون ھمزه و در حالت وقفي با ھمزه قرائت مي شود:"أنا" و عبارت "لَِّکنَّْا ُھَو ٱللَُّھ َربِّي َوَلا 

ُأْشِرُک ِبَربِّي َأَحدًا " یعني اما من (اقرارقلبي دارم)اوست خدا پروردگار من و ھیچ كس را با 
پروردگارم شریك نمي گیرم)

ـِٰکنا ـ809 ولي ما - ولیكن ما - بلکھ مالَ

ـِٰکنکُمـ810 ولي شما - ولیكن شما- بلکھ شمالَ

ـِٰکنهـ811 ولي او - ولیكن او- بلکھ اولَ

ـِٰکنهمـ812 ولي آنھا - ولیكن آنھا- بلکھ آنانلَ

ـِٰکني ـ813 ولي من - ولیكن من - بلکھ منلَ

تاِلکَيـ814

ِلـ + َکْي + َلاِلکَيلَاـ815

براي خدا - فقط براي خدا (اگر در ابتداي جملھ بیاید)ِللَِّه ـ816

براي چھ (مخفف "ِلما")ِلم ـ817

نگرفتھ بودملَم أَتِخذْ ـ818

لَم أَخنه ـ819
 بھ او خیانت نکرده و نمي کنم (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ 

خیانت را در خصوص نفاق و دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در 
خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي 
روند پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)

نمي دانستم و نمي دانملَم أَدِر  ـ820

لَم أُشِرک ـ821
شریک نساختھ بودم و نمي سازم (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 

پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 
مشرک شده اند)
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عھد نبستم - پیمان نبستم - سفارش نکردملَم أَعهد ـ822

نگفتملَم أَقُلْـ823

ھرگز نبودملَم أَک ـ824

نبودم و نیستملَم أَکُنـ825

شما دو نفر را منع نکردم - شما دونفر را نھي نکردملَم أَنهکُماـ826

ھرگز بھ من داده نشده بودلَم أُوت ـ827

آن بھ شما داده نشدلَم تؤتوه ـ828

لَم تؤِمن ـ829

ایمان نیاورده(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

لَم تؤِمن ـ830

ایمان نیاوردی(در عبارت "َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن: گفت: آیا ایمان نیاوردی؟" ایمان عبارت است از سکون و 
آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص 

نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف 
ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي 

مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از 
بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل 

بھ دستورات اوست.)

لَم تؤِمنواْ ـ831

ایمان ندارید ونیاورده اید(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر 
چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي 
این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، 

چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود 
بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار 

یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)
نزد من نیاوریدلَم تأْتوِني بِــ832

نزدشان نیامدلَم تأِْتِهم ـ833

برایشان نیاوريلَم تأِْتِهم بِــ834

نیافتید و نمي یابیدلَم تِجدواْ ـ835

چرا بگو مگو مي کنیدِلم تحاجونَ ـ836

احاطھ نداري-واقف نیستيلَم تِحطْ ـ837

احاطھ نداشتھ و نداریدلَم تِحيطُواْ ـ838

ندیدي و نمي بینيلَم تر ـ839

بھ ما رحم نکنی ( در عبارت "َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا "،"َلْم"دوم بھ قرینھ لفظی حذف شده است)لَم ترحمناـ840
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مراقب نبودي و نیستي- رعایت نكردي و نمي كنيلَم ترقُب ـ841

ندیده و نمي بینیدلَم ترواْ ـ842

آن را ندیده و نمي بینیدلَم تروها ـ843

آمرزش نطلبیده و نطلبيلَم تستغِفرـ844

نتوانستيلَم تسِطع ـ845

مسكوني نشد - مورد سكونت قرار نگرفتلَم تسکَن ـ846

در آن قدم ننھاده بودیدلَم تطَؤوها ـ847

نقصان نمي یافتلَم تظِْلم ـ848

ندانستھ ونمي داني (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم لَم تعلَم ـ849
احتمال خالف آن داده نمي شود)

ندانستید و نمي دانید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم لَم تعلَمواْـ850
احتمال خالف آن داده نمي شود)

آن را ندانستید و نمي دانید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد لَم تعلَموهـ851
ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

نسبت بھ آنان علم وآگاھی ندارید (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در لَم تعلَموهمـ852
صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

نیامرزیدي و نیامرزيلَم تغِفر ـ853

اصًال وجود نداشتھ (در آن مکان)(کلمھ غني اگر در مورد مکان بھ کار رود بھ معني اقامت گزیدن در لَم تغن ـ854
مکان است)

برطرف نكرد و نمي كندلَم تغِن ـ855

نكرده و نکني -انجام ندادي و ندھيلَم تفْعلْ ـ856

نکرده و نكنید -انجام ندادي و ندھیدلَم تفْعلُواْـ857

شما ایشان را نکشتیدلَم تقْتلُوهم ـ858

لَم تقِْدرواْـ859

دست نیافتھ اید (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و 
تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین 
محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل 
منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 

دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي 
کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان 
کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات 

او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین 
است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

نبودي و نیستيلَم تک ـ860

براي شما نیاوردلَم تک تأِْتيکُم ـ861
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نباشي ( درآیھ "َقاُلوْا َسَواٌء َعَلْیَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُکن مَِّن ٱْلَواِعِظیَن")لَم تکُن ـ862

نبود ونیست(مؤنث)لَم تکُن ـ863

لَم تکُن َءامنتـ864

ایمان نیاورده (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

نمي دانستي (ونھ مي توانستي بداني)(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک لَم تکُن تعلَم ـ865
در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

نبوده ونیستیدلَم تکُونواْ ـ866

نمي دانستید(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف لَم تکُونواْ تعلَمونَ ـ867
آن داده نمي شود)

نمرده استلَم تمت ـ868

بھ آن نرسیده باشدلَم تمسسهـ869

بھ آن زنان دست نزده و نمی زنید(کنایھ از اینکھ با آن زنان آمیزش نکرده اید بھ جھت رعایت عفت لَم تمسوهنـ870
کالم)

دست بر نداشتي وبرنداري- بس نكردي و بس نكني - باز نایستادي و باز نایستيلَم تنتِه ـ871

لَم تنِذرهمـ872

بیمشان ندھي - آنان را نترساني (حرف (َأ)وقتي بھ کلمات اضافھ مي شود غالبًا معني (آیا)مي دھد اما 
یکي از مواردي کھ معني آن متفاوت است در غالبي  است کھ جھت بیان تساوي دو مورد استفاده مي 

شود(تسویھ) مانند:
ِإنَّ ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َسَواٌء َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن(بقره6): کسانیکھ کافر شدند بر ایشان 

یکسان است چھ ایشانرا اندرز بکني و چھ اندرز نکني ایمان نمي آورند
َسَواٌء َعَلْیُکْم َأَدَعْوُتُموُھْم َأْم َأنُتْم َصاِمُتوَن (اعراف193):چھ آنان را بخوانید و چھ ساکت بمانید نتیجھ 

یکسان است)
نمي یابیملَم نِجد ـ873

قرار نداده و نمي دھیم(َأَلْم َنْجَعْل:آیا قرار ندادیم) (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن لَم نجعلْـ874
است)

قرار نداده و نمي دھیم(حركت حرف الم بھ دلیل تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ ي بعد است. لَم نجعِل ـ875
جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)

شما را نیا فریدیم(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)لَم نخلُقکُّمـ876

تورا پرورش ندادیم - تورا نپروراندیملَم نربکـ877

لَم نستحِوذْـ878
چیره و مسلط نبودیم (عبارت "َوِإن َکاَن ِلْلَکاِفِریَن َنِصیٌب َقاُلوْا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْیُکْم َوَنْمَنْعُکم مَِّن ٱْلُمْؤِمِنیَن 
" یعني :و اگر برای کافران بھره ای باشد، بھ آنان می گویند: آیا بر شما چیره و مسّلط نبودیم؟ و شما 
را از مؤمنان مانع می شدیم(ما در لشکر مسلمانان بودیم و می توانستیم بھ شما ضربھ بزنیم،  ولی از 
شما در برابر مؤمنان مراقبت و محافظت می کردیم. بھ این ترتیب ھر طرف باد بوزد خم می شوند تا 

سود و غنیمتی ببرند))
گشاده نساختیم (کلمھ شرح در اصل لغت بھ معناي باز کردن گوشت و امثال آن است)لَم نشرح ـ879
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بھ شما عمر ندادیملَم نعمرکُم ـ880

وا نمي گذاریم - از قلم نمي اندازیملَم نغاِدرـ881

حكایت نكرده و نمي كنیم (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون در قصھ لَم نقْصص ـ882
گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

آنان را حكایت نكردیم و نمي كنیم (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن است و چون لَم نقْصصهم ـ883
در قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، از این کلمھ استفاده شده است)

نبودیملَم نک ـ884

طعام نمي دادیملَم نک نطِْعم ـ885

نبوده و نیستیملَم نکُن ـ886

نمي پرستیده و نمي پرستیملَم نکُن ندعواْ ـ887

لَم نمکِّن ـ888

امكانات ندادیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز است از زمین و معناي امکان و تمکین،قرار 
دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و مکانت بھ استقرارگاه امور معنوي اطالق 
مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا مکانتي در نزد مردم دارد . و وقتي گفتھ 

مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت معنایش این است کھ او را قدرت دادم و 
او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد از اینکھ فرمود : ما یوسف را در 

زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ بتواند در زمین از مزایاي 
حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند کھ او از ماندن در 

روي زمین محروم باشد)
تو را منع نکردیم - تورا نھي نکردیملَم ننهکـ889

ھالك نكردیملَم نهِلِک ـ890

ندادلَم يؤِت ـ891

بھ او داده نشدهلَم يؤت ـ892

گرفتھ نشده و نمی شودلَم يؤخذْـ893

لَم يؤِمنـ894

ایمان نیاورده و نمي آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ 
ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر 
کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق 

گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست 
خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ 

پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

لَم يؤِمنواْ ـ895

ایمان نیاورده و نمي آورند (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ 
ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر 
کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق 

گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست 
خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ 

پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)
نیامده ونمي آیدلَم يأِْت ـ896

براي تو نیامده ونمي آید - نزد تو نیامده ونمي آیدلَم يأِْتکـ897
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براي شما نیامده ونمي آید - نزد شما نیامده ونمي آیدلَم يأِْتکُم ـ898

نیاورده و نیاورندلَم يـأْتواْ ِبــ899

براي تو نیامده ونمي آیند - نزد تو نیامده ونمي آیندلَم يأْتوک ـ900

براي آنھا نیامده ونمي آید - نزد آنھا نیامده ونمي آیدلَم يأِْتِهم ـ901

اجازه نداده و نمي دھدلَم يأْذَن ـ902

وقتش نرسیده - زمان آن نرسیدهلَم يأِْن ـ903

آن را فاش نكرد - آن را آشكار نساختلَم يبِدها ـ904

ندیدندلَم يبصرواْـ905

توبھ نكرده و نكندلَم يتبـ906

نگرفتھ و نمي گیردلَم يتِخذْ ـ907

نگرفتھ و نمي گیرندلَم يتِخذُواْـ908

تغییر نكرده ( ھا در آخر آن، ھاي استراحت است و معني ندارد)لَم يتسنهـ909

تغییر نکرده ونمی کند - دگرگون نشده و نمی شودلَم يتغيرـ910

اندیشھ نكرده و نمي كنندلَم يتفَکَّرواْـ911

قبول نشد - پذیرفتھ نشدلَم يتقَبلْـ912

لَم يتوبواْ ـ913
توبھ نكرده و نكنند ( توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در 
میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 

توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر 
پروردگار بھ او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال 

است)
نیافتلَم يِجدـ914

تورا نیافتلَم يِجدک ـ915

نیافتندلَم يِجدواْ ـ916

آن را نیافتلَم يِجده ـ917

قرار نداده و نمي دھد(حركت حرف الم بھ دلیل تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ ي بعد است. لَم يجعِل ـ918
جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)

قرار نداده و نمي دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَم يجعل ـ919

مرا قرار نداده ونمي دھد(جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَم يجعلِْني ـ920

نمي پنداشتند - گمان نمي كردند - حساب نكرده و نمي كنندلَم يحتِسبواْ ـ921

حیض(عادت ماھیانھ) ندیده و نمی بینندلَم يِحضن ـ922
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لَم يحکُم ـ923
حكم نكرده و نمي كند (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا 

قضاوت برای پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا 
"و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده 

غیب و از نظر عادي پنھان است، مي باشد)
بھ آن عمل نكردند (آن را حمل نکردند كنایھ از این است کھ بھ آن عمل نکردند)لَم يحِملُوهاـ924

احاطھ نداشتھ و ندارندلَم يِحيطُواْ ـ925

بھ تو درود نفرستاد - بھ تو تحیّیت نگفتلَم يحيک ـ926

بیرون نکرده و نمي کنندلَم يخِرجوکُم ـ927

فرو نیافتاده و نمي افتند (از خرور بھ معني بھ خاک افتادن، افتادن و سقوطي است کھ صداي خریر از 
آن شنیده شود و خریر بھ معناي صداي آب، باد و امثال آن است کھ از باال بھ پایین ریختھ شود.عبارت 

"َوٱلَِّذیَن ِإَذا ُذکُِّروْا ِبَئاَیاِت َربِِّھْم َلْم َیِخرُّوْا َعَلْیَھا ُصّمًا َوُعْمَیانًا" یعنی : و کسانی کھ ھنگامیکھ آیات 
پروردگارشان را بھ آنھا تذّکر می دھند بر آنان کر و کور نمی افتند (متعصبانھ و بدون در نظر گرفتن 

شرائط خاص عمل نمی کنند) مثًال تا دیدیم در آیھ ای از قرآن حجاب را بھ عنوان یکی شروط کمال 
ایماِن زن مسلمان بیان کرده نباید  کرو کور بھ این  آیھ بچسبیم و چشم و گوشمان را بر آیھ ی "ال 

اکراه فی الدین : اجباری در دین نیست" ببندیم(عالمھ طباطبایی نیز صراحتًا بھ اجباری نبودن حجاب 
در حکومت پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ اشاره می کند در ترجمھ تفسیر المیزان جلد 16 صفحھ 

510 (ترجمھ استاد موسوی ھمدانی) آمده است:"زنان غیر مسلمان و نیز کنیزان در آن دوره حجاب 
نداشتند و حجاب عالمت زنان مسلمان بود و در نتیجھ کسي متعرض آنان نمي شد... "

با توجھ بھ قول خدای تعالی کھ " ال اکراه فی الدین" و رفتار پیامبر کھ در زمان حیاتشان در جامعھ 
اسالمی حجاب را اجباری نکرده بود، بھتر است بھ جای پافشاری بر این قضیھ نگران عمل نکردن بھ 
این آیھ باشیم : َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا َبْیَن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ (حجرات1)- ای اھل ایمان! بر خدا و 

پیامبرش پیشی مگیرید.ممکن است مخالفین این نظر بھ برخی احادیث یا روایات در این خصوص 
استناد کنند ولی خود پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ فرمودند : کھ احادیث ما رابھ قرآن عرضھ کنید اگر 
موافق با قرآن بود بپذیرید و گرنھ بھ دیوار بکوبید.از آنجایی کھ ھر کس اختیار نگاھش را دارد بی 

حجابی تعرضی بھ حقوق دیگران محسوب نمی شود . البتھ قرآن کریم حتی در خصوص زنان 
مسلمان سالخورده وقتی مجوز می دھد کھ بدون سر انداز باشند با عبارت " َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة " 

جلوی افراط در بی حجابی را ھم می گیرد یعنی اگر حجاب و سر انداز داشتن اجباری نیست مجوزی 
ھم برای لخت و عریان ظاھر شدن در جامعھ صادر نشده است))

نترسید و نمي ترسدلَم يخشـ929

ساختھ نشده (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)لَم يخلَق ـ930

لَم يدبرواْـ931

تدّبر نكرده ونمي کنند -نیاندیشیده و نمي اندیشند - مو بھ مو مورد بررسي قرارنداده و نمي دھند(در 
اصل یتدبرو بوده كھ تا بھ دال تبدیل شده است از مصدر تدبر  بھ معناي این  کھ چیزي را بعد از چیز 
دیگر بگیریم و در مورد آیھ شریفھ"َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن ٱْلُقْرَءاَن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ٱللَِّھ َلَوَجُدوْا ِفیِھ ٱْخِتَلافًا 
َکِثیرًا: آیا در مورد قرآن تدّبر نمی کنید و اگر از جانب غیر خدا بود حتمًا در آن اختالف بسیاری می 
یافتند " بھ معناي تامل در یک آیھ بعد از آیھ اي دیگر و یا تامل و دقتي دیگر بعد از دقت قبل، در یک 

آیھ است، لیکن از آنجا کھ غرض آیھ شریفھ بیان این جھت است کھ در قرآن کریم اختالفي نیست و 
قھرًا بود و نبود اختالف در بیش از یک آیھ تصور دارد، لذا احتمال اول یعني تامل در یکایک آیات 
منظور عمده است، ھر چند کھ این معنا احتمال دوم را ھم نفي نمي کند. بھ عبارت ساده تر تدّبر در 

قرآن کریم با کنارھم قرار دادن تمام آیات مربوط بھ یک موضوع و ھمچنین نظر کردن در یک آیھ از 
جوانب مختلف، حاصل می شود)

لَم يِخرواْ ـ928
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داخل آن نشده اندلَم يدخلُوهاـ932

لَم يدعنا ـ933

ما را نخوانده و نمی خواند- اصًال ما را نخوانده - اصًال از ما طلب نكرده(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ 
معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن 

دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با 

اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي 
بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و 

آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

لَم يذْکَِر ـ934
یاد نشده و نمی شود(حركت حرف "را" بھ دلیل تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ ي بعد است. 

تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ 
است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)
نرفتھ و نمي روندلَم يذْهبواْـ935

ندیده و نمي بیندلَم يرـ936

شك نكرده ونمي كنندلَم يرتابواْـ937

بھ مارحم نكرده و نكندلَم يرحمنا ـ938

نخواستھ ونمي خواھد(حركت حرف دال بھ دلیل تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ ي بعد است)لَم يِرِد ـ939

ندیده و نمي بینندلَم يرواْـ940

آن را ندیده و نمي بیندلَم يره ـ941

بھ او نیفزوده و نمي افزایدلَم يِزده ـ942

بھ ایشان نیفزوده و نمي افزایدلَم يِزدهم ـ943

اجابت نکرده و نمي کندلَم يستِجيبـ944

اجابت نکرده و نمي کنندلَم يستِجيبواْـ945

نتوانستھ و نمي تواندلَم يستِطعـ946

زیاده روي نكرده و نكنند (کلمھ اسراف بھ معناي بیرون شدن از حد است، اما بیرون شدن از حد لَم يسِرفُواْـ947
اعتدال بھ طرف زیاده روي)

آن را نشنیده و نمي شنود (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در لَم يسمعهاـ948
غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

سیر نكرده و نمي كنند - گردش نكرده و نمي كنندلَم يِسريواْ ـ949

بھ آن نرسید - براي آن پیش نیامدلَم يِصبها ـ950

پا فشاري نکرده و نمیكنندلَم يِصرواْـ951

نماز نخوانده اندلَم يصلُّواْ ـ952

آن را نخوردلَم يطْعمهـ953
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لَم يطِْمثْهنـ954
با آن زنان عمل زناشویي انجام نداده (کلمھ طمث کھ فعل لم یطمث از آن مشتق شده، بھ معناي ازالھ 
بکارت و نکاحي است کھ با خونریزي ھمراه باشد . و معناي عبارت "َلْم َیْطِمْثُھنَّ ِإنٌس َقْبَلُھْم َوَلا َجانٌّ 
"این است کھ : حوریان بھشتي دست نخورده اند و قبل از ھمسران بھشتیشان ھیچ جن و انسي ازالھ 

بکارت از ایشان نکرده)
پشتیباني و کمک نکرده و نمي كنندلَم يظَاِهرواْـ955

لَم يظْهرواْـ956
نرسیده اند(در عبارت "َأِو ٱلطِّْفِل ٱلَِّذیَن َلْم َیْظَھُروْا َعَليٰ َعْوَراِت ٱلنَِّساِء " منظوراطفالي ھستند کھ بر 

عورتھاي زنان غلبھ نیافتھ اند یعني آنچھ از امور زنان کھ مردان از تصریح بھ آن شرم دارند این 
اطفال زشتي آن را درک نمي کنند و این کنایھ از حد بلوغ است)

از شما کناره نگرفتند (در عبارت "لَّْم َیْعَتِزُلوُکْم َوُیْلُقوْا ِإَلْیُکُم ٱلسََّلَم َوَیُکفُّوْا َأْیِدَیُھْم "،"لم" بر سر ھر سھ لَم يعتِزلُوکُم ـ957
فعل آمده است)

لَم يِعدکُم ـ958

بھ شما وعده نداد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 
وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف 
است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم 

كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف 
وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

لَم يعِرفُواْـ959
نشناختھ  ونمي شناسند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه 

ادراکش ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان 
است یا غیر آن و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

داده نشوندلَم يعطَواْـ960

بھ پشت بر نگشت - باز پس نگردیدلَم يعقِّب ـ961

ندانست و نمي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم لَم يعلَم ـ962
احتمال خالف آن داده نمي شود)

ندانستھ و نمي دانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم لَم يعلَمواْـ963
احتمال خالف آن داده نمي شود)

درمانده و خستھ نشد و نیست (مصدر عي کھ کلمھ یعي از آن مشتق است، بھ معناي ناتواني و تعب لَم يعي ـ964
است و البتھ بھ طوري کھ گفتھ اند معناي اول ( ناتواني) فصیح تر است)

اصًال در آن مکان ساکن نبودند(کلمھ غني اگر در مورد مکان بھ کار رود بھ معني اقامت گزیدن در لَم يغنواْـ965
مکان است)

از آن دو نفربرطرف نكرد و نمي كندلَم يغِنيا عنهماـ966

فرق نگذاشتھ و نمي گذارندلَم يفَرقُواْـ967

انجام نداد و ندھدلَم يفْعلْ ـ968

انجام نداده و نمي دھندلَم يفْعلُواْـ969

لَم يقَاِتلُوکُم ـ970
با شما نجنگیده ونمي جنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام 

آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی 
نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

بخل نورزیده و نمي ورزندلَم يقْترواْـ971

نبود ونیست (عبارت "َلْم َیُک َینَفُعُھْم " این چنین نبوده ونیست کھ بھ آنان سود برساند)لَم يک ـ972
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بعید استلَم يکَد ـ973

بس نبوده ونیستلَم يکِْف ـ974

لَم يکْفُرواْـ975
کافرنشده و نمي شوند - کفر نورزیده و نمي ورزند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي 
ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي كشاورزان است از این جھت كھ دانھ را 
در خاك پنھان مي كنند و از طرفي ھركسي كھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انكار كند نیز كافر 

نامیده مي شود)

لَم يکُفُّواْـ976

دست نگھ نداشتند(کلمھ کف االیدي - دست نگھ داشتن، کنایھ است از خود داري از جنگ، چون قتلي 
کھ در کارزار اتفاق مي افتد بھ وسیلھ دست انجام مي شود.کلمھ کف بھ معناي کف دست آدمي است کھ 
آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این است کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم و بھ ھمین 

مناسبت متعارف شده کھ این کلمھ را در معناي دفع ھر چند کھ با کف دست صورت نگیرد استعمال 
شود، حتي شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ شده مکفوف گفتھ اند . در عبارت "لَّْم 

َیْعَتِزُلوُکْم َوُیْلُقوْا ِإَلْیُکُم ٱلسََّلَم َوَیُکفُّوْا َأْیِدَیُھْم "،"لم" بر سر ھر سھ فعل آمده است)

براي آنان كافي نیستلَم يکِْفِهم ـ977

نبود ونیستلَم يکُن ـ978

نبود ونیست(حركت حرف "نون" بھ دلیل تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ ي بعد است. در لَم يکُِن ـ979
عبارت "لَّْم َیُکِن ٱللَُّھ ِلَیْغِفَر َلُھْم" یعنی اهللا بنای این را نداشتھ وندارد کھ آنھا را بیامرزد)

نبودند (دونفر)لَم يکُونا ـ980

نبودند و نیستندلَم يکُونواْ ـ981

نمي پنداشتندلَم يکُونواْ يحتِسبونَـ982

آن را نمي دیدندلَم يکُونواْ يرونهاـ983

درنگ نكرده و نمي كنند (کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)لَم يلْبثُواْـ984

نپوشانده ونمي پوشانندلَم يلِْبسواْـ985

نپیوستھ اندلَم يلْحقُواْـ986

نھ زاییده و نھ مي زاید(نھ فرزندي از او متولد شده و نھ چیزي از او جداشده)لَم يِلد ـ987

نیفكندند - نینداختند(در عبارت "لَّْم َیْعَتِزُلوُکْم َوُیْلُقوْا ِإَلْیُکُم ٱلسََّلَم َوَیُکفُّوْا َأْیِدَیُھْم "،"لم" بر سر ھر سھ فعل لَم يلْقُواْـ988
آمده است وَلْم ُیْلُقوْا ِإَلْیُکُم ٱلسََّلَم كنایھ از این است كھ پیشنھاد صلح ودوستي ندادند )

بھ من دست نزده - مرا لمس نکرده - با من آمیزش نکردهلَم يمسسِنيـ989

بھ آنان نرسیده ونرسد - آنان را لمس نکرده و نمی کندلَم يمسسهمـ990

نائل نشدند - دست نیافتھ و نمي یابندلَم ينالُواْ ـ991

خبر داده نشد و نمي شودلَم ينبأْـ992

دست بر نداشت وبرندارد- بس نكرد و بس نكند - باز نایستاد و باز نایستدلَم ينتِه ـ993

دست بر نداشتھ وبرندارند- بس نكرده و نكنند - باز نایستاده و نایستندلَم ينتهواْـ994
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نازل نکردهلَم ينزلْـ995

نظرنکرده و نمي کنند-ننگریستھ و نمي نگرندلَم ينظُرواْ ـ996

از شما نکاستھ و نمي کاھند (در عبارت " ِإلَّا ٱلَِّذیَن َعاَھدتُّم مَِّن ٱْلُمْشِرِکیَن ُثمَّ َلْم َینُقُصوُکْم َشْیئًا"یعني لَم ينقُصوکُمـ997
چیزي [از شرایط پیمان را] نسبت بھ شما نكاستند)

لَم يوح ـ998

وحي نشده و نمي شود (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ 
ھمین جھت  ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، 
كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود 

معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان 
الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده 
شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است 

"ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")
نھ زاییده شده و نھ مي شود(نھ فرزند کسي است و نھ از چیزي جدا شده است)لَم يولَدـ999

مھاجرت نکرده و نمي کنندلَم يهاِجرواْـ1000

لَم يهتدواْـ1001
ھدایت را نپذیرفتند - ھدایت نشدند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي 
بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن 
آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و 

طلب کردن است)

لَم يهِد ـ1002
ھدایت نکرد - روشن نکرد(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 

سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن 
است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و 

طلب کردن است)

لَم يهِدِني ـ1003
مرا ھدایت نكند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

لَم ييأَِس ـ1004

نا امید نشده و نمي شوند - مأیوس نشده و نمي شوند(یأس بھ معناي قطع شدن طمع آدمي است از 
امري کھ بدان طمع داشتھ . "َأَفَلْم َیْیَأِس ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َأن لَّْو َیَشاُء ٱللَُّھ َلَھَدي ٱلنَّاَس َجِمیعًا: آیا پس کسانی 

کھ ایمان آوردند ناامید و مأیوس نشده و نمي شوند(از آرزوي بي مورد ایمان آوردن ھمھ ي مردم 
دست برنداشتھ اند)كھ اگر اهللا مي خواست ھمھ مردم را(با نشان دادن معجزاتی این چنین کھ با خواندن 

قرآن کوه جابھ جا، زمین شکافتھ و مرده  زنده شود) ھدایت میكرد؟(ولی نشان دادن ھمیشگی چنین 
معجزاتی بھ مردم شبیھ حالتی است کھ در یک امتحان جوابھا را پایین ھر سؤال بنویسند و معلوم است 
کھ چنین امتحانی فاقد اعتبار می گردد و جواب صحیح دادن بھ آن بر ارزش و مقام کسی نمی افزاید))

براي آنچھِلما ـ1005

چرا كھ - براي اینكھ - چون كھ - بھ این علت كھ - از آنجا كھ - ھرچھ - ھرزمانلَما ـ1006

لَماً ـ1007
بھ این صورت كھ عالوه برسھم خود، سھم دیگران را نیز بھ خود اختصاص دھد و خالصھ ھر چھ بھ 

دستش بیاید بخورد، چھ پاک و حالل باشد و چھ خبیث (عبارت "َأْکالًَ لَّّمًا " یعني یك جا و كامل 
خوردن یا بھ عبارت دیگر بلعیدن)
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لَما ـ1008

وقتي كھ - ھنوز نھ - سوگند مي خورم بھ آنچھ- إّلا(در عباراتي نظیر "َفَلمَّا َذَھُبوْا ِبِھ "معني "وقتي كھ" 
مي دھد. در عباراتي نظیر "َوَلمَّا َیْدُخِل ٱْلِإیَماُن ِفي ُقُلوِبُکْم "معني "ھنوز نھ" مي دھد در عبارت "َوِإنَّ 

ُکـالَ لَّمَّا َلُیَوفَِّینَُّھْم َربَُّک َأْعَماَلُھْم ": "ھمھ [این اختالف کنندگان]، سوگند مي خورم کھ بطور مسلم 
پروردگارت اعمالشان را بھ ایشان برمي گرداند [یعني جزاي اعمالشان را مي دھد]"کلمھ لما مرکب 

است از الم قسم و ما ي تشدیددار كھ  میان دو الم فاصلھ مي اندازد تا کلمھ قابل تلفظ گردد وخاصیت 
تاکید را ھم دارد. در قولي دیگر  کلمھ لما در این آیھ شریفھ لما ي جازمھ بوده و فعل بعد از آن  حذف 
شده، چھ حذف فعل بعد از لما ي جازمھ در استعمال شایع است، مثال گفتھ مي شود : خرجت و لما و یا 

: سافرت و لما. کھ در این مورد بھتر این است کھ محذوف را "یوفوھا" بگیریم، آن وقت معنا چنین 
مي شود : بھ درستي کھ ھر یک از این امم کھ ھنوز اعمالشان بھ ایشان داده نشده خداي تو البتھ خواھد 
داد. در عبارات "ان کل لما جمیع لدینا محضرون" و"ان کل نفس لما علیھا حافظ "، "َلمَّا"معني "إّلا" 

مي دھد)
ھنوزبر شما نیامدهلَما يأِْتکُمـ1009

ھنوزبر آنان نیامدهلَما يأِْتِهمـ1010

ھنوز داخل نشده (حرکت حرف الم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)لَما يدخِلـ1011

ھنوز نچشیده اندلَما يذُوقُواْ ـ1012

لَما يعلَِم ـ1013

ھنوز ندانستھ(مشخص نکرده است) (میم آخر ساکن بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید 
دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است.علم پروردگار بي نھایت است چون اگر علمش محدود بود، آن چھ 
علم او را محدود کرده بر او تسلط داشت، پس چون ھیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد، علم او نیز 
مانند تمام خوبیھایش نامحدود است پس در عبارت"َلمَّا َیْعَلِم ٱللَُّھ: ھنوز اهللا ندانستھ" در واقع "ھنوز 

ندانستھ" معني "ھنوز معلوم نکرده" مي دھد و این قبیل استفاده از این عبارت، در زبان فارسي نیز 
رایج است مثًال بھ کودکي کھ اصرار مي کند تا خودش لباسش را بپوشد، با اینکھ مي دانیم کھ این کار 
را نمي تواند انجام دھد، مي گوییم: "بیا بگیر تا بدانم یا ببینم، مي تواني بپوشي" و در واقع با این جملھ 

مي خواھیم حقیقت را براي او آشکار کنیم و گرنھ خودمان از حقیقت خبر داریم)

لَما يقِْض ـ1014

ھنوز بھ انجام نرسانده - ھنوز بھ جا نیاورده است (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف 
علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را 
تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و 
یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این 
کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ 
ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت 

"لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، 
آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

ھنوز نپیوستھ اندلَما يلْحقُواْ ـ1015

شما زنان مرا سرزنش کردید - شما زنان مرا مالمت کردیدلُمتنِنيـ1016

نظر کردن فوري و بھ عجلھ (لمح بصر یعني چشم برھم زدن، کھ آن را خطف البصر نیز مي گویند)لَمِح ـ1017
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لُمزٍة ـ1018

بسیار عیب جو - بسیار ایرادگیر- بسیار بدگو(ازمصدر لمز بھ معني آگاه ساختن شخصي از عیبش. 
اصل ماده ھمز بھ معناي شکستن است و کلمھ لمز نیز بھ معناي عیب است پس ھمزه و لمزه ھر دو بھ 
یک معنا است . ولي بعضي گفتھ اند : بین آن دو فرقي ھست و آن این است ھمزه بھ آن کسي گویند کھ 

دنبال سر مردم عیب مي گوید و خرده مي گیرد و اما لمزه کسي را گویند کھ پیش روي طرف خرده 
مي گیرد و بعضي گفتھ اند : ھمزه کسي را گویند کھ ھمنشین خود را با سخنان زشت آزار دھد و لمزه 

آن کسي است کھ با چشم و سر علیھ ھمنشین خود اشاره کند و بھ اصطالح فارسي ادای او را در آورد 
. صیغھ ُفَعلة براي مبالغھ نیز استفاده مي شود لذا در معناي ھمزه و لمزة کثرت طعنھ زدن و عیبجویي 

نیز نھفتھ است .پس معناي آیھ "َوْیٌل لُِّکلِّ ُھَمَزٍة لَُّمَزٍة " می شود : واي بر ھر کسي کھ بسیار مردم را 
عیبگویي و غیبت مي کند)

نزدیک شدیملَمسناـ1019

آن را لمس کردندلَمسوه ـ1020

لَمم ـ1021
گناه كوچك و ازروي غفلت (اقوال مختلفي در معني این كلمھ موجود است از قبیل :گناھان صغیره،

 تصمیم بر گناھي كھ بھ انجام گناه منتھي نشود،گناھي کھ گھگاه ارتکاب شود و مرتکب آن عادت بر 
آن نکرده باشد،تصمیم بر گناھي كھ بھ دنبال آن استغفار كنند،یااین است کھ انسان گاھي گناھي را 

مرتکب شود و دیگر تا مدتي پیرامون آن نگردد و باز بار دیگر مرتکبش شود یا لمام آن بنده اي است 
کھ پشت سر ھم گناه مي کند، اما طبعش خواھان آن نیست)

براي چھ كسي است؟ - براي كسي (حركت نون بھ دلیل تقارن آن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد ِلمِن ـ1022
است)

یقینًا از - سوگند کھ ازلَِمن ـ1023

براي چھ كسي است؟ - براي كسيِلمن ـ1024

ھرگز حرکت نمي کنم-ھمیشھ مي مانملَن أَبرحـ1025

ھرگز نمي یابملَن أَِجد ـ1026

ھرگز اورا نخواھم فرستادلَن أُرِسلَه ـ1027

ھرگز سخن نمي گویملَن أُکَلِّم ـ1028

ھرگز نمي شوملَن أَکُونَـ1029

ھرگز نمي رسيلَن تبلُغَ ـ1030

ھرگزنابود نمي شود -ھرگز كساد و بي سود نمیشودلَن تبورـ1031

ھرگز ما را پیروي نمي کنیدلَن تتِبعونا ـ1032

ھرگز نمي یابيلَن تِجدـ1033

ھرگز نمي توانید مقدارو تعداد  آن را مشخص کنیدلَن تحصوه ـ1034

ھرگز خارج نخواھید شدلَن تخرجواْـ1035

ھرگز نمي شكافيلَن تخِرق ـ1036

ھرگز از آن تخلف نخواھد شدلَن تخلَفَه ـ1037
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ھرگز مرا نمي بینيلَن تراِني ـ1038

ھرگز راضي نمي شودلَن ترضٰي ـ1039

ھرگز نمي توانيلَن تستِطيع ـ1040

ھرگز نمي توانیدلَن تستِطيعواْ ـ1041

ھرگزدردي دوا نمي کند - ھرگزسودي نمي بخشد - ھرگزنیازي را برطرف نمي سازد (فایده اي لَن تغِني ـ1042
ندارد)

ھرگز انجام نمي دھیدلَن تفْعلُواْ ـ1043

ھرگزرستگار نمي شوید( کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ عبارتی رھا لَن تفِْلحواْ ـ1044
شدن از بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است)

لَن تقَاِتلُواْ ـ1045
ھرگز نمي جنگید (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ 

صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو 
طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ھرگز پذیرفتھ نمي شودلَن تقْبلَ ـ1046

ھرگز نمي گویدلَن تقُولَ ـ1047

ھرگز بھ ما نمي رسدلَن تمسنا ـ1048

لَن تمِلک ـ1049
ھرگزمالک نیستي (اختیار نداري) (عبارت "َوَمن ُیِرِد ٱللَُّھ ِفْتَنَتُھ َفَلن َتْمِلَک َلُھ ِمَن ٱللَِّھ َشْیئًا "یعني : "و 

كساني كھ خدا عذاب براي آنان بخواھد، تو ھرگز نمیتواني چیزي از عذاب خدا رااز آنان برطرف 
كني)

ھرگز نمي رسید(نیل بھ معناي رسیدن بھ چیزي است)لَن تنالُواْ ـ1050

ھرگز سودي برایتان ندارندلَن تنفَعکُم ـ1051

ھرگز تو را ترجیح نمي دھیملَن نؤِثرکـ1052

لَن نؤِمنـ1053
ھرگز باور نمي کنیم - ھرگز ایمان نمي آوریم(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي 

در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ. عبارت "َلن نُّْؤِمَن َلُکْم " یعنی: ھرگز بھ شما 
باور پیدا نمی کنیم)

ھرگز حرکت نمي کنیم-ھمیشھ مي مانیم -ھمواره مي مانیملَن نبرحـ1054

ھرگز جمع نمي كنیملَن نجمع ـ1055

ھرگز داخل آن نمیشویملَن ندخلَهاـ1056

لَن ندعواْ ـ1057

ھرگز نمي خوانیم - ھرگز نمي پرستیم (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر 
شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي 

عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل 
دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه 
بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 

را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 
دعوت است)

ھرگز بھ شما نمي افزاییملَن نِزيدکُمـ1058
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ھرگز شریک نگیریم (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند لَن نشِرکـ1059
در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

لَن نصِبرـ1060
ھرگز صبر نمي کنیم (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ 
قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و 

شرع دوری از آن را الزم می دانند)
ھرگز نمي توانیم عاجز و درمانده کنیملَن نعِجزـ1061

ھرگزاو را نمي توانیم عاجز و درمانده کنیملَن نعِجزه ـ1062

لَن نقِْدر علَيِهـ1063
ھرگزبر او تنگ نمي گیریم (کلمھ قدر بھ معناي منزلت است و اگر شب نزول قرآن را شب قدر 

خوانده بھ خاطر اھتمامي بوده کھ بھ مقام و منزلت آن شب داشتھ و یا عنایتي کھ بھ عبادت متعبدین در 
آن شب داشتھ . بعضي دیگر گفتھ اند : کلمھ قدر بھ معناي ضیق و تنگي است و شب قدر را بدان جھت 

قدر خوانده اند کھ زمین با نزول مالئکھ تنگ مي گردد)
ھرگز بھ آنان نمي دھدلَن يؤِتيهمـ1064

ھرگز مھلت نمي دھدلَن يؤخرـ1065

لَن يؤِمن ـ1066

ھرگز ایمان نمي آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر 
چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي 
این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، 

چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود 
بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار 

یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)
ھرگز بر نمي انگیزد-ھرگز بر پا نمي داردلَن يبعثَـ1067

ھرگز برانگیختھ نخواھند شد - ھرگز بر پا داشتھ نمي شوندلَن يبعثُواْـ1068

لَن يِترکُم أَعمالَکُمـ1069
ھرگز(پاداش)اعمال شما را ناقص نمي كند( ازماده وتر بھ معناي ناقص کردن چیزي است 

و معناي اصلي این کلمھ قطع است و از مشتقات آن  وتر است . و وتر بھ کسي و چیزي مي گویند کھ 
با جدایي از دیگران منقطع شده باشد)

ھرگز قبول نمیشودلَن يتقَبلَ ـ1070

ھرگز تمناي آن را نمي کنندلَن يتمنوه ـ1071

ھرگز نمي یابندلَن يِجدواْ ـ1072

ھرگز قرار نداده است (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)لَن يجعلَ ـ1073

ھرگز پناھم نمي دھدلَن يِجريِني ـ1074

ھرگز برنمي گرددلَن يحورـ1075

ھرگز بیرون نمي كندلَن يخِرج ـ1076

ھرگز تخلف نمي كندلَن يخِلف ـ1077

ھرگز خلق نمي کنند(کلمھ خلق  در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)لَن يخلُقُواْ ـ1078

ھرگز داخل نمي شودلَن يدخلَـ1079

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ھرگز سرپیچي نمي کند - ھرگز امتناع نداردلَن يستنِکف ـ1080

ھرگز دسترسي پیدا نمي كنندلَن يِصلُواْـ1081

ھرگز بھ ما نخواھد رسیدلَن يِصيبنا ـ1082

ھرگز ضرر نمي رساندلَن يضر ـ1083

ھرگز ضرر نمي رسانندلَن يضرواْ ـ1084

ھرگزبھ تو ضرر نمي رسانندلَن يضروک ـ1085

ھرگزبھ شما ضرر نمي رسانندلَن يضروکُمـ1086

ھرگز تباه نمي كند - ھرگز باطل نمي كندلَن يِضلَّ ـ1087

لَن يغِفر ـ1088
ھرگز نمي آمرزد(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می 
کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و 

خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره 
بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ھرگز دردي دوا نمي كنند - ھرگز سودي نمي بخشند - ھرگز نیازي را برطرف نمي سازندلَن يغنواْ ـ1089

ھرگز پذیرفتھ نمي شودلَن يقْبلَ ـ1090

لَن يقِْدر علَيِهـ1091

ھرگزبر او دست نیابد (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر 
ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و 
تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ 

دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 
دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي 
کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان 
کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات 

او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین 
است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

ھرگز ازجھت آن مورد ناسپاسي قرار نخواھند گرفتلَن يکْفَروهـ1092

ھرگز براي شما كافي نیستلَن يکِْفيکُمـ1093

ھرگز نمي رسد (نیل بھ معناي رسیدن بھ چیزي است)لَن ينالَ ـ1094

ھرگز او را یاري نخواھد كردلَن ينصره ـ1095

ھرگز بھ شما سود نمي دھدلَن ينفَعکُم ـ1096

ھرگز بر نمي گرددلَن ينقَِلب ـ1097

لَن يهتدواْ ـ1098
ھرگز ھدایت را نمي پذیرند - ھرگز ھدایت نیابند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ 

معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه 
کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند 

پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
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براي ما - براي ماست - فقط براي ماست (اگر در ابتداي جملھ بیاید)لَنا ـ1099

نرم خوي شديِلنت ـ1100

برماست كھ بھ دوش گیریم - برماست كھ برعھده بگیریم (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي لْنحِملْـ1101
سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَنْحِمْل")

لَِوـ1102
اگر- چھ مي شد(علت حركت گرفتن واو آن تقارنش با ساكن یا تشدید كلمھ بعد بوده است.در عبارت 
"و لو انھم رضوا ما اتیھم اهللا و رسولھ ... "کلمھ لو براي آرزو است و جملھ  بھ این معنا است : چھ 

مي شد کھ ایشان آنچھ را کھ خدایشان فرستاده با رضایت خاطر مي گرفتند و یا در برابر آن سرفرو می 
آوردند. ھمچنین جمالتي نظیر " لو کانوا یفقھون " کھ کلمھ لو کھ براي تمني و آرزو در ابتدا آمده ونا 

امیدي از تعقل و فھم ایشان را مي رساند)

لَو ـ1103
اگر- چھ مي شد - کاش مي شد-ھر چند کھ- حتی اگر(علت حركت گرفتن واو آن تقارنش با ساكن یا 
تشدید كلمھ بعد بوده است.در عبارت "و لو انھم رضوا ما اتیھم اهللا و رسولھ ... "کلمھ لو براي آرزو 
است و جملھ  بھ این معنا است : چھ مي شد کھ ایشان آنچھ را کھ خدایشان فرستاده با رضایت خاطر 

مي گرفتند و یا در برابر آن سرفرو می آوردند. ھمچنین جمالتي نظیر " لو کانوا یفقھون " کھ کلمھ لو 
کھ براي تمني و آرزو در ابتدا آمده ونا امیدي از تعقل و فھم ایشان را مي رساند)

اگر این گونھ بود کھ - اگر این گونھ شد کھ - اگر این گونھ می شد کھلَو أَنَّ ـ1104

بسیار سیاه کننده ( از مصدر تلویح است کھ بھ معناي دگرگون کردن رنگ چیزي بھ سیاھي است و بھ لَواحةٌ ـ1105
نقل بعضي بھ سرخي)

بھ گونھ اي کھ پشت سر دیگري پنھان شوند (کلمھ لواذا، بھ معناي مالوذه است و مالوذه آن است کھ ِلواذاً ـ1106
انساني بھ غیر خود پناھنده شده و خود را پشت سر او پنھان کند)

لقاح كنندگان (جمع القحھ از ماده لقح بھ فتحھ الم و سکون قاف - است .لقاح گرد درخت خرماي نر لَواِقح ـ1107
است کھ تا آن را بھ درخت ماده منتقل نکنند بارآور نمي شود)

لَوامِةـ1108

بسیار مالمتگر- بسیار سرزنش کننده (منظور از نفس لوامھ نفس مؤمن است، کھ ھمواره در دنیا او 
را بھ خاطر گناھانش و سرپیچي از اطاعت خدا مالمت مي کند و در روز قیامت سودش مي رساند .

بعضي گفتھ اند : منظور از نفس لوامھ جان آدمي است، چھ انسان مؤمن صالح و چھ انسان کافر فاجر، 
براي اینکھ ھر دوي این جانھا آدمي را در قیامت مالمت مي کنند، نفس کافر، کافر را مالمت مي کند، 

بھ دلیل کفر و فجورش و نفس مؤمن، مؤمن را مالمت مي کند، بھ دلیل کمي اطاعتش و اینکھ در صدد 
بر نیامد خیري بیشتر کسب کند . بعضي گفتھ اند : مراد از نفس لوامھ تنھا نفس کافر است کھ در 

قیامت او را بھ دلیل کفر و معصیتي کھ در دنیا مرتکب شده مالمت مي کند، ھمچنان کھ فرمود : و 
أسروا الندامة لما راوا العذاب)

لَوٍحـ1109
آن صفحھ اي  کھ براي نوشتن تھیھ شده ( از این جھت آن را لوح مي خوانند کھ آن نوشتھ را ظاھر 

مي سازد، مانند الح، یلوح کھ بھ معناي ظاھر شدن است، مثال مي گویند : الح البرق یعني برق ظاھر 
گردید)

لُوٍط ـ1110

از پیامبران الھي و برادر زاده حضرت ابراھیم علیھم و علي نبینا السالم (لوط (علیھ السالم) رسولي 
بود از ناحیھ خداي تعالي بھ سوي اھالي سرزمین مؤتفکات کھ عبارت بودند از شھر سدوم و شھرھاي 

اطراف آن،کھ گفتھ شده چھار شھر سدوم،عموره،صوغرو صبوییم  بوده و خداي تعالي آن جناب را 
در ھمھ مدائح و اوصافي کھ انبیاي گرام خود را بوسیلھ آنھا توصیف کرده شرکت داده است . و از 
جملھ توصیف ھا کھ براي خصوص آن جناب ذکر کرده این است کھ فرموده : و لوطا اتیناه حکما و 
علما و نجیناه من القریة التي کانت تعمل الخبائث انھم کانوا قوم سوء فاسقین و ادخلناه في رحمتنا انھ 

من الصالحین)
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لَولَا ـ1111

اگر نبود - چرا نشد (در عباراتي نظیر "َوَلْوَلا َدْفُع ٱللَِّھ ٱلنَّاَس َبْعَضُھم ِبَبْعٍض " معني اگر نبود مي دھد 
وقتي در ترکیب با فعل بیاید معني چرا نشد یا چرا مي دھد مثل "َوَلْوَلا ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَک ُقْلَت َما َشاَء ٱللَُّھ 

":چرا وقتي بھ باغ خویش در آمدي نگفتي ھر چھ خدا خواھد ھمان شود.در عباراتي نظیر "فلو ال 
کانت قریة آمنت فنفعھا ایمانھا اال قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنھم عذاب الخزي ... " کلمھ لوال براي 

تحضیض ( ترغیب)است و از آنجا کھ این تحضیض بر امري ماضي واقع شده کھ ھنوز تحقق نیافتھ 
قھرا معناي یاس و نومیدي را افاده مي کند، یاسي کھ مساوي با نفي است و چون چنین مفادي داشتھ 

قوم یونس را از آن استثناء کرده و فرموده : اال قوم یونس . 
و معناي آیھ این است کھ : پس چرا نبود آبادی و قریھ ای کھ ایمان بیاورد پس ایمانش بھ آن سود 
رساند مگر قوم یونس کھ وقتی ایمان آوردند عذاب خواری و رسوایی را از آنھا در زندگی دنیا 
برطرف ساختیم و وسایل بھره ورمندی آنان را فراھم کردیم تا مدتي معین(افسوس کھ ھیچ قوم 

مستحق عذابی بھ موقع و قبل از دیدن عذاب ایمان نیاورد مگر قوم یونس))
چرا مھلتمان ندادي؟لَوالَ أَخرتنا ـ1112

چرا مھلتم ندادي؟لَولَا أَخرتِني ـ1113

چرا نفرستاديلَولَا أَرسلْتـ1114

چرا آویختھ نشدهلَولَا أُلِْقيـ1115

اگر نبود کھلَولَا أَن ـ1116

لَولَا أُنِزلَـ1117

چرا نازل نشد(مفھوم آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ ھود این است کھ: "بھ این امید کھ تو ای پیامبر 
برخی از آنچھ بھ تو وحی شده را بھ مردم ابالغ نکنی و باعث دلتنگی و غصھ ات شوند این را می 
گویند کھ چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشتھ ای با او نیامد. بنا بھ روایات از جملھ روایتی از امام 

صادق علیھ السالم آن آیاتی کھ منافقان با این طعنھ زدنھا سعی داشتند پیامبر را از ابالغ آنھا منصرف 
کنند آیاتی است کھ بھ جانشینی امیر المؤمنین علی علیھ السالم برای پیامبر اشاره دارد و بھ این ترتیب 

می خواستند بگویند اگر بھ جای اینکھ پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد گنجی برایش می 
فرستاد یا فرشتھ ای ھمراھش می کرد بھتر بود)

چرا داده نشدلَولَا أُوِتي ـ1118

لَولَا تذکَّرونَـ1119
چرا متذکر نمي شوید - چرا یادآور نمي شوید ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر 
و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

چرا بھ پاكي نمي ستایید -چرا تسبیحش نمي گویید (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)لَولَا تسبحونَ ـ1120

لَولَا تشکُرونَـ1121
چرا سپاس نمي گویید - چرا شكرگزاري نمي كنید (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند 

را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او 
بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ است)

چرا تصدیق نمي کنید - چرا باور نمي کنیدلَولَا تصدقُونَـ1122

چرا تضّرع نکردند - چرا زاري نکردند - چرا اظھار ذلت و درماندگي نکردندلَولَا تضرعواْ ـ1123

چرا نیاوردندلَولَا جاُءواْ ِبــ1124

چرا نازل نشد(بھ تدریج)لَولَا نزلَ ـ1125

چرا نازل نشد(بھ تدریج)لَولَا نزلَتـ1126

چرا یاریشان نكردلَولَا نصرهمـ1127
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لَولَا نفَر ـ1128
چرا خارج نمي شود - چرا کوچ نمي کند-چرا باشتاب بیرون نمي رود( از " نفر" بھ معناي کوچ 

کردن با شتاب (شبیھ گریختن)بھ سوي ھدفي است کھ مورد نظر باشد و اصل این کلمھ بھ معناي فزع 
(ترس و ھراس)بوده .عبارت "َفَلْوَلا َنَفَر ِمن ُکلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُھْم َطاِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّھوْا ِفي ٱلدِّیِن َوِلُینِذُروْا َقْوَمُھْم ِإَذا 
َرَجُعوْا ِإَلْیِھْم" یعني : چرا از ھر جمیعتي گروھي[بھ سوي پیامبر] كوچ نمیكنند تا در دین آگاھي یابند 

و قوم خود را ھنگامي كھ بھ سوي آنان بازگشتند، بیم دھند)
چرا نمي آورندلَّولَا يأْتونَ ِبــ1129

چرا بھ سوي ما نیامدلَولَا يأِْتيناـ1130

چرا ما را عذاب نمي كندلَولَا يعذِّبناـ1131

چرا با ما سخن نمي گویدلَولَا يکَلِّمنا ـ1132

چرا آنان را باز نمي دارند - چرا منعشان نمي كنند - چرا آنان را نھي نمي كنندلَولَا ينهاهمـ1133

سرزنش - مالمتلَومةَ ـ1134

سرزنش كنید - مالمت كنیدلُومواْ ـ1135

رنگشلَونهاـ1136

لَوواْـ1137

پیچ و تاب دادند (با غرور ونخوت وبھ طرزي غیر طبیعي) - برگرداندند- پیچیدند(از ماده ل ي ي 
است و مصدر "لّي" در اصل بھ معناي تابیدن طناب مي باشد و وقتي در مورد سر و یا زبان استعمال 

شود، معناي غیر طبیعي کردن سر و زبان یا التفات و متمایل کردن آنھا بھ این سو و آن سو را مي 
دھد و در قرآن کریم در باره لّي سر آمده : "لووا رؤسھم : سرشان را با غرور و نخوت و بھ طرزی 
عجیب برگرداندند"و عبارت "َوَلا َتْلُووَن َعَليٰ أَحٍد " کھ یعني بھ کسي توجھ نمي کردید و در باره لّي 
زبان  آمده : لّیا بالسنتھم و ظاھرا مراد از جملھ : یلوون السنتھم این باشد کھ سخنان غیر آسماني کھ 

خود آن را جعل مي کردند، بھ لحني مي خواندند کھ با آن لحن تورات را مي خواندند تا وانمود کنند این 
سخنان نیز جزء تورات است، با اینکھ از تورات نبود یا در عبارت "َوِإن َتْلُووْا"بھ این معنی است کھ: 

آنچھ را دیده اید، موقع بھ زبان آوردن با چرب زباني طور دیگري جلوه دھید یا بھ عبارت دیگر 
تحریف کنید)

براي او - براي اوست - فقط براي اوست ( اگر ابتداي جملھ بیاید)لَه ـ1138

براي آن (مؤنث) - براي آن(مؤنث)است - فقط براي آن(مؤنث) است (اگر در ابتداي جملھ بیاید)لَها ـ1139

شعلھ ي آتشلَهبـ1140

براي آنھا - براي آنھاست - فقط براي آنھاست (اگر در اول جملھ بیاید)لَهمـ1141

براي آن دو - براي آن دواست - فقط براي آن دواست (اگر در اول جملھ بیاید)لَهما ـ1142

براي آن زنھا - براي آن زنھاست - فقط براي آن زنھاست (اگر در اول جملھ بیاید)لَهنـ1143

لَهو ـ1144
ھر کار بیھوده و بي ارزشي است کھ آدمي را از کار مھم و پر ارزش باز بدارد -ھر عمل سرگرم 

کننده اي کھ انسان را از کاري مھم و حیاتي و وظیفھ اي واجب باز بدارد ( وقتي مي گویند : الھاه کذا 
معنایش این است کھ آن کار بیھوده وي را مشغول بھ خود کرد و از کاري مھم تر بازش داشت و در 

قرآن کریم آمده : الھیکم التکاثر)
براي من - براي من است - فقط براي من است ( اگر ابتداي جملھ بیاید)ِليـ1145

براي من - براي من است - فقط براي من است (اگر در اول جملھ بیاید)ِلي ـ1146
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لْيؤد ـ1147
باید كھ ادا کند - باید کھ باز گرداند(در اصل "ِلُیَؤدِّ "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو 

براي سھولت الم ساكن شده است و از طرفي دال آن نیز بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار 
كلمھ بعد حركت گرفتھ است)

باید كھ ایمان بیاورد(در اصل "ِلُیْؤِمن"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو یا فا براي سھولت لْيؤِمنـ1148
الم ساكن شده است)

لْيؤِمنواْ ـ1149

باید كھ ایمان بیاورند(در اصل "ِلُیْؤِمُنوْا "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت 
الم ساكن شده است. بسیار پیش می آید وقتی کھ می خواھیم حقیقتی را برای کسی روشن کنیم او قبل 
از اینکھ ما دالئل خود را برای او بیاوریم، تصمیم خود را گرفتھ کھ در ھر صورت سخن ما را قبول 

نکند کھ "تکذیب از قبل" کھ در عبارت" َفَما َکاُنوْا ِلُیْؤِمُنوْا ِبَما َکذَُّبوْا ِمن َقْبُل: پس بنایشان نبود(قصد 
نداشتند) کھ ایمان بیاورند بھ آنچھ از قبل تکذیبش کرده بودند " بھ آن اشاره شده نیز بھ ھمین موضوع 

اشاره دارد. ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون 
کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون 
شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی 

اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

لَياًـ1150

پیچ و خم دادن (کلمھ لي بھ فتح الم و تشدید یا (ل ي ي)کھ مصدر فعل مضارع یلوون است در اصل 
بھ معناي تابیدن طناب مي باشد و وقتي در مورد سر و یا زبان استعمال شود، معناي غیر طبیعي 
کردن سر و زبان را مي دھد و در قرآن کریم در باره لّي سر آمده : "لووا رؤسھم : سرشان را با 

غرور و نخوت و بھ طرزی عجیب برگرداندند"و در باره لّي زبان  آمده : لّیا بالسنتھم و ظاھرا مراد 
از جملھ : یلوون السنتھم این باشد کھ سخنان غیر آسماني کھ خود آن را جعل مي کردند، بھ لحني 

مي خواندند کھ با آن لحن تورات را مي خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است، با 
اینکھ از تورات نبود .یا در عبارت "َوِإن َتْلُووْا َأْو ُتْعِرُضوْا "آنچھ را دیده اید، موقع بھ زبان آوردن با 

چرب زباني طور دیگري جلوه دھید یا بھ عبارت دیگر تحریف کنید)

شبھا (جمع لیل)لَياٍل ـ1151

شبھا (جمع لیل)لَياِليـ1152

باید كھ  بیاورد (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيأِْت بِــ1153
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْأِت ")

باید كھ براي شما بیاورد (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف لْيأِْتکُم بِــ1154
ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْأِتُکم ")

باید كھ براي ما بیاورد (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف لْيأِْتنا بِــ1155
ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْأِتَنا ")

باید كھ بیاورند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيأْتواْـ1156
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلیْأُتوْا")

باید كھ بگیرند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيأْخذُواْـ1157
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَیْأُخُذوْا")

باید كھ بخورد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيأْکُلْ ـ1158
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْأُکْل")

باید كھ بگریند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيبکُواْـ1159
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَیْبُکوْا")

کاشلَيتـ1160
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لْيتِق ـ1161

باید کھ پروا کند(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم برای سھولت تلفظ ساكن مي شود مثل "َفْلَیتَُّقوْا ". "ْلَیتَِّق" نیز در اصل 

"ِلَیتَِّق "، صیغھ امر غائب بوده كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت تلفظ الم ساكن شده است و از 
طرفي قاف آن نیز بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است. 

تقوي:مراقب امر و نھي خدا بودن و تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در 
محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر 

عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از 
محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ 

پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

لْيتقُواْـ1162

باید كھ بپرھیزند-باید كھ پروا كنند (تقوي:مراقب امر و نھي خدا بودن . تركیب لـِ با فعل مضارع نیز 
فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم برای سھولت تلفظ 

ساكن مي شود مثل "َفْلَیتَُّقوْا ".کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در 
محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر 

عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از 
محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ 

پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

لْيتلَطَّف ـ1163
باید کھ نرمي و محبت نشان دھد(در اصل "ِلَیَتَلطَّْف "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو 

براي سھولت الم ساكن شده است از تلطف بھ معناي اعمال لطف و رفق و اظھار مدارات است، در 
عبارت "َوْلَیَتَلطَّْف َوَلا ُیْشِعَرنَّ ِبُکْم َأَحدًا  "منظوراین است کھ باید این شخص کھ مي فرستید در اعمال 

نازک کاري و لطف با اھل شھر در رفتن و برگشتن و معاملھ کردن خیلي سعي کند، تا مبادا 
خصومتي یا نزاعي واقع شود کھ نتیجھ اش این شود کھ مردم از راز و حال ما سردرآورند)

کاش مالَيتنا ـ1164

لْيتنافَِسـ1165
باید کھ مسابقھ دھند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیَتَناَفِس" . کلمھ تنافس بھ معناي زورآزمایي 
افراد در ربودن چیزي از دست یکدیگر است، ولي در عبارت "َوِفي َذ ِٰلَک َفْلَیَتَناَفِس ٱْلُمَتَناِفُسوَن " بھ 
معناي مسابقھ است .از طرفي حرف سین در آن نیز بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ 

بعد حركت گرفتھ است)
كاش منلَيتِنيـ1166

لْيتوکَِّل ـ1167
باید كھ توكل كند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیَتَوکَِّل". از طرفي الم آن نیز بھ دلیل تقارن با 
حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است.توکل یعني اختیار خود را در امري بھ 

دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل است)

باید کھ بیابند(در اصل "ِلَیِجُدوْا"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت الم ساكن لْيِجدواْ ـ1168
شده است)

لْيحذَِرـ1169
باید کھ حذر کنند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْحَذِر " حرف را در این کلمھ نیز بھ دلیل تقارن 
با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

لْيحکُمـ1170
باید کھ حکم کنند(در اصل "ِلَیْحُکْم"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت الم 
ساكن شده است،ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت 

برای پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه 
ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از 

نظر عادي پنھان است، مي باشد)
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لْيخشـ1171
باید كھ بترسد(ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ 

تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند 
.تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" 

بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَیْخَش " حرف "ش" در این کلمھ نیز بھ دلیل تقارن با حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

باید کھ صدا بزند- باید کھ بخواند(در اصل "ِلَیْدُع"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن فا براي لْيدعـ1172
سھولت الم ساكن شده است)

باید آن را بچشند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيذُوقُوه ـ1173
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیُذوُقوُه ")

لْيرتقُواْـ1174
باید كھ باال روند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْرَتُقوْا ".کلمھ اسباب بھ معناي پلھ ھا و راھھایي 
است کھ بھ وسیلھ آن بھ آسمانھا صعود مي کنند و ممکن است مراد از ارتقاء اسباب  در عبارت 

"َفْلَیْرَتُقوْا ِفي ٱْلَأْسَباِب"حیلھ ھا و وسیلھ ھایي باشد کھ بھ خیال خود با تمسك بھ آنھا از خداوند بي نیاز 
مي گردند)

نیستلَيسـ1175

لْيسأَلُواْ ـ1176
باید کھ بخواھند(در اصل "ِلَیْسَأُلوْا"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واوبراي سھولت الم 

ساكن شده است. اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است 
حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

نیست (حرف تاي آن  بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)لَيسِت ـ1177

باید کھ از شما اجازه بگیرند (تركیب لـِ با فعل مضارع  فعل امر مي سازد. حرف میم آن ھم بھ دلیل ِليستأِْذنکُمـ1178
تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

باید کھ اجازه بگیرند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف لْيستأِْذنواْـ1179
ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْسَتْأِذُنوْا ")

باید كھ بھ جّد وجھد اجابت كنند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن لْيستِجيبواْـ1180
حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْسَتِجیُبوْا")

لْيستعِفِفـ1181
باید کھ بھ شدت خودداري کند(در اصل "ِلَیْسَتْعِفْف"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي 

سھولت الم ساكن شده است. حرف فا نیز بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت 
گرفتھ است)

لْيستعِفف ـ1182
باید كھ بھ جّد وجھد عفت ورزد - باید كھ بھ جّد و جھد خودداري كند( تركیب لـِ با فعل مضارع نیز 
فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود 

مثل "َفْلَیْسَتْعِفْف")
نیستندلَيسواْ ـ1183

باید کھ مشاھده كند (در اصل "ِلَیْشَھْد"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت الم لْيشهد ـ1184
ساكن شده است)

باید کھ از مجازات درگذرند(در اصل "ِلَیْصَفُحوْا"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي لْيصفَحواْ ـ1185
سھولت الم ساكن شده است)

باید کھ نماز بخوانند(در اصل "ِلُیَصلُّوْا"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن فا براي سھولت الم لْيصلُّواْـ1186
ساكن شده است)
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لْيصمهـ1187

باید كھ آن را روزه بگیرد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف 
ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَتُقْم".صوم در اصل بھ معناي خودداري از 
عمل است، مثال صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال 

آن، بھ معناي خودداري از انجام آنھا است و چھ بسا در معناي آن این قید را اضافھ کرده باشند، کھ بھ 
معناي خودداري از خصوص کارھائي است کھ دل آدمي مشتاق آن باشد و اشتھاي آن را داشتھ باشد . 

لیکن بعدھا در شرع در خصوص خودداري از کارھاي معیني استعمال شده و آن ھم خودداري از 
طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است)

باید كھ بخندند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيضحکُواْ ـ1188
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْضَحُکوْا ")

باید کھ بیندازند (در اصل "ِلَیْضِرْبَن"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت الم لْيضِربن ـ1189
ساكن شده است)

لْيطَّوفُواْ ـ1190
باید کھ طواف کنند(در اصل "ِلَیطَّوَُّفوْا "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي سھولت 

الم ساكن شده است. معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن است، کھ از یک نقطھ نسبت بھ آن 
چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد لذا معناي طواف در عبارت "َوْلَیطَّوَُّفوْا ِبـٱْلَبْیِت ٱْلَعِتیِق " فقط 

دور زدن اطراف کعبھ نیست وشامل سعي صفا و مروه نیز مي گردد)

لْيعبدواْـ1191

باید كھ عبادت كنند(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْعُبُدوْا".عبادت و اطاعت و بندگی مي کنیم 
(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 

عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس 
کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ 

السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 
مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 

آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است 
پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ 
آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای 

بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

لْيعفُواْـ1192

باید كھ عفو کنند - باید كھ درگذرند - باید كھ گذشت کنند(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی 
است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی 

انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است و اصل 
در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می 

پوشاند و آبرویش را نمی برد.تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن 
حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَیْعُفوْا")

باید کھ معلوم و مشخص كند (در اصل "ِلَیْعَلَم "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي لْيعلَم ـ1193
سھولت الم ساكن شده است)

باید كھ انجام دھد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيعملْـ1194
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْعَملْْ")

لْيعمِل ـ1195
باید كھ انجام دھد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْعَمِل"حركت گرفتن حرف الم نیز بھ دلیل 
تقارنش با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد مي باشد)

باید كھ شاد شوند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيفْرحواْـ1196
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْفَرُحوْا ")
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لْيقَاِتلْ ـ1197
باید کھ بجنگند (در اصل "ِلُیَقاِتْل "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن فا براي سھولت الم ساكن 
شده است. یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 

دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را 
می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

لْيقْضواْ ـ1198

باید کھ برطرف کنند- باید کھ پایان دھد(در اصل "ِلَیْقُضوْا "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن 
ثمَّ براي سھولت الم ساكن شده است. درعبارت "ُثمَّ ْلَیْقُضوْا َتَفَثُھْم " قضاي تفث بھ معناي زایل کردن 
ھر چیزي است کھ بھ خاطر احرام در بدن پیدا شده ، مانند ناخن ، مو  و امثال آن . و قضاي تفث ، 
کنایھ است از بیرون شدن از احرام چون با چیدن مو یا تاخن از احرام بیرون می آیند.اصل در کلمھ 

قضاء بھ معناي حکم است ولی از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي 
است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن 

ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا 
عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده 

نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

لْيقْطَعـ1199
باید کھ قطع کند - باید کھ خفھ کند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از 
آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "ُثمَّ ْلَیْقَطْع". کلمھ قطع بھ معناي 
بریدن و از جملھ معاني آن اختناق است و گویا از این باب اختناق را قطع مي گویند کھ مستلزم قطع 

نفس است)

باید كھ بگویند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيقُولُواْـ1200
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلَیُقوُلوْا")

باید كھ بنویسد(تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيکْتب ـ1201
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْکُتْب")

لْيکْفُرـ1202
كافر شود (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" 

یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیْکُفْر". کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي 
ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را 

در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش 
را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

باید كھ باشند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيکُونواْ ـ1203
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَیُکوُنوْا ")

شبلَيلَ ـ1204

شبلَيلَةَ ـ1205

باید كھ اورا بیندازد(در اصل "ِلُیْلِقِھ"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن فا براي سھولت الم لْيلِْقِهـ1206
ساكن شده است)

شب آنلَيلَهاـ1207

لْيمددـ1208
مدد كند - بكشد (در اصل "ِلَیْمُدْد"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو یا فا براي سھولت الم 

ساكن شده است .کلمھ مد و امداد بھ یک معنا است، لیکن  امداد بیشتر در موارد خوشایند آمده و مد 
بیشتر در مکروه استعمال شده است. عبارت "َفْلَیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلي ٱلسََّماِء " بھ این معني است كھ طنابي 

از سقف آویزان كند)

لْيمِلِلـ1209
باید کھ امال کند (بگوید تا بنویسند،در اصل "ِلُیْمِلِل"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي 

سھولت الم ساكن شده است .الم آخر نیز بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت 
گرفتھ)

باید کھ امال کند (بگوید تا بنویسند،در اصل "ِلُیْمِلِل"(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن واو براي لْيمِللْـ1210
سھولت الم ساكن شده است)
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نرم و مالیملَيناً ـ1211

درخت خرماي خّرم و پر بار از ھر نوع خرما کھ باشدِلينٍةـ1212

لْينظُِرـ1213
باید كھ ببیند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط 

"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلَینُظِر"حرف "ر" نیز بھ دلیل تقارن با حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ)

باید کھ ببیند (در اصل "ِلَینُظْر "(صیغھ امر غائب بوده)كھ با اضافھ شدن فا براي سھولت الم ساكن لْينظُرـ1214
شده است)

لْينِفقـ1215
باید كھ انفاق كند - باید كھ ھزینھ كند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل ا 

آن حروف ربط "َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َفْلُینِفْق". انفاق : بذل مال و 
صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران)

باید كھ وفا كنند (تركیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر مي سازد و چنانچھ قبل از آن حروف ربط لْيوفُواْـ1216
"َو"،"ُثمَّ" یا "فـَ" بیاید،  این الم ساكن مي شود مثل "َوْلُیوُفوْا")
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ترجمھکلمهفهرست

مؤتِفکَاِت ـ1

زیر و رو کننده ھا (بعضي از مفسرین گفتھ اند : مؤتفکھ عبارت است از قراء و آبادیھاي قوم لوط کھ اھل  
خود را ائتفاک کرد، یعني زیر و رو کرد کھ روایتی از امام صادق علیھ السالم نیز آن را تأیید می کند 

احتمال ھم داده  اند کھ مراد از مؤتفکة عالوه بر  آبادیھای قوم لوط شامل تمامي قریھ ھایي باشد کھ سکنھ 
آنھا در تاریخ بشریت دچار عذاب شده و منقرض شدند و خرابھ  ھاي آن قریھ  ھا و عالمتھایي از آنھا بھ 
جاي مانده .سرزمین مؤتفکات کھ عبارت بودند از شھر سدوم و شھرھاي اطراف آن،کھ گفتھ شده چھار 

شھر بوده : 1 - سدوم 2 - عموره 3 - صوغر 4 - صبوییم )

ت

ف

ک

ت

مؤتِفکَةَـ2

زیر و رو کننده (بعضي از مفسرین گفتھ اند : مؤتفکھ عبارت است از قراء و آبادیھاي قوم لوط کھ اھل  خود 
را ائتفاک کرد، یعني زیر و رو کرد کھ روایتی از امام صادق علیھ السالم نیز آن را تأیید می کند احتمال ھم 
داده  اند کھ مراد از مؤتفکة عالوه بر  آبادیھای قوم لوط شامل تمامي قریھ ھایي باشد کھ سکنھ آنھا در تاریخ 

بشریت دچار عذاب شده و منقرض شدند و خرابھ  ھاي آن قریھ  ھا و عالمتھایي از آنھا بھ جاي مانده 
.سرزمین مؤتفکات کھ عبارت بودند از شھر سدوم و شھرھاي اطراف آن،کھ گفتھ شده چھار شھر بوده : 1 

- سدوم 2 - عموره 3 - صوغر 4 - صبوییم )

ت

ف

ک

پرداخت کنندگان - دھندگانمؤتونَ ـ3
ت

مؤجلًا ـ4
مدت دار- موعد دار (اسم مفعول از کلمھ أجل بھ معناي غایت و نھایتي است کھ زمان دین و یا ھر چیز 
دیگري بدان منتھي مي گردد، گاھي ھم اطالق مي شود بھ مجموع زمان دین، نھ آخر آن، ولي استعمالش 

غالبا در ھمان معناي اول است)

مؤذِّنٌ ـ5

اعالم کننده(امام رضا علیھ السالم در مورد عبارت"َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُھْم َأن لَّْعَنُة ٱللَِّھ َعَلى ٱلظَّاِلِمیَن" 
فرمودند:"ن مؤذن امیر المؤمنین  علیھ  السالم  است". حاکم حسکانی از علمای اھل تسنن و حنفی مذھب 
نیز در کتاب خود شواھد التنزیل از ابن عباس نقل کرده"براي علي  علیھ  السالم  در قرآن کریم اسمائي 

ھست کھ مردم معناي آن را نمي دانند ، از آن جملھ مؤذن است در آیھ شریفھ "فاذن مؤذن بینھم"، حضرت 
ندا خواھد داد : "اال لعنة اهللا علي الذین کذبوا بوالیتي و استخفوا بحقي : لعنت پروردگار بر کساني کھ 

والیت مرا تکذیب نموده و حق مرا سبک شمردند")

سرپوشیده - سر بستھ (عبارت "ِإنََّھا َعَلْیِھم مُّْؤَصَدٌة"یعني آتش بر آنان منطبق است، بھ این معنا کھ از آنان مؤصدةٌ ـ6
احدي بیرون آتش نمي ماند،  و از داخل آن نجات نمي یابد)

ص

مؤلَّفَِةـ7

پیوند داده شده - الفت داده شده (مقصود از مؤلفة قلوبھم کساني ھستند کھ با دادن سھمي از زکات بھ ایشان، 
دلھایشان بھ طرف اسالم متمایل مي شود و بھ تدریج بھ اسالم درمي آیند و یا اگر مسلمان نمي شوند، مسلمانان 
را در دفع دشمن کمک مي کنند و یا در برآوردن پاره  اي از حوائج دیني کاري صورت مي دھند. بھ فرموده 

امام باقر علیھ السالم پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم از غنائم جنگ حنین بھ عنوان "ٱْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم" بھ 
برخی از رؤسای قبائل ھدایایی داد تا دلشان را بھ دست آورد و ھمین طور ھم شد آنھا سال آینده دو برابر 
چیزی را کھ گرفتھ بودند، باز گرداندند و بسیاری از مردم قبایلشان نیز بھ پیروی از رئیس قبیلھ مسلمان 

شدند)

ف

مؤِمن ـ8

مؤمن -آن کس کھ یقین و باور دارد- با ایمان - کسي کھ امنیت بدھد، ودر امان خود حفظ کند -امنیت 
دھنده(کلمھ "مؤمن" در اصل اسم فاعل بھ معنی امنیت دھنده می باشد اگر بھ عنوان صفت خدایتعالی بھ کار 
رود بھ این جھت اشاره دارد کھ امنیت دھنده واقعی خداوند است اما در مورد دیگران بھ این موضوع اشاره 
دارد کھ آن شخص از این جھت کھ خود را ملزم بھ اجرای دستورات الھی کرده با زبان حال بھ دیگران در 
مورد خود اطمینان خاطر می دھد کھ از شِر او در امانند. عبارت "َوَما َأنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا " یعنی : "و تو بھ ما 

یقین و باور نداری")

مؤِمناِتـ9
مؤمنان - زنان با ایمان (کلمھ "مؤمن" در اصل اسم فاعل بھ معنی امنیت دھنده می باشد اگر بھ عنوان 
صفت خدایتعالی بھ کار رود بھ این جھت اشاره دارد کھ امنیت دھنده واقعی خداوند است اما در مورد 

دیگران بھ این موضوع اشاره دارد کھ آن شخص از این جھت کھ خود را ملزم بھ اجرای دستورات الھی 
کرده با زبان حال بھ دیگران در مورد خود اطمینان خاطر می دھد کھ از شِر او در امانند)

ت
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مؤِمنةً ـ10
زن مؤمن - زن با ایمان (کلمھ "مؤمن" در اصل اسم فاعل بھ معنی امنیت دھنده می باشد اگر بھ عنوان 

صفت خدایتعالی بھ کار رود بھ این جھت اشاره دارد کھ امنیت دھنده واقعی خداوند است اما در مورد 
دیگران بھ این موضوع اشاره دارد کھ آن شخص از این جھت کھ خود را ملزم بھ اجرای دستورات الھی 

کرده با زبان حال بھ دیگران در مورد خود اطمینان خاطر می دھد کھ از شِر او در امانند)

مؤِمنونَـ11
مؤمنان - با ایمانان (کلمھ "مؤمن" در اصل اسم فاعل بھ معنی امنیت دھنده می باشد اگر بھ عنوان صفت 

خدایتعالی بھ کار رود بھ این جھت اشاره دارد کھ امنیت دھنده واقعی خداوند است اما در مورد دیگران بھ 
این موضوع اشاره دارد کھ آن شخص از این جھت کھ خود را ملزم بھ اجرای دستورات الھی کرده با زبان 

حال بھ دیگران در مورد خود اطمینان خاطر می دھد کھ از شِر او در امانند)

مؤِمِننيـ12
مؤمنان - با ایمانان- آن کسانی کھ یقین و باور دارند(کلمھ "مؤمن" در اصل اسم فاعل بھ معنی امنیت دھنده 
می باشد اگر بھ عنوان صفت خدایتعالی بھ کار رود بھ این جھت اشاره دارد کھ امنیت دھنده واقعی خداوند 

است اما در مورد دیگران بھ این موضوع اشاره دارد کھ آن شخص از این جھت کھ خود را ملزم بھ اجرای 
دستورات الھی کرده با زبان حال بھ دیگران در مورد خود اطمینان خاطر می دھد کھ از شِر او در امانند)

نی

بازگشت من (مخفف مئابي)مئَاِبـ13
ب

بازگشتمئَاٍب ـ14
ب

مئَاِرب ـ15
احتیاجات (جمع مأربھ است، کھ راء آن با ھر سھ حرکت فتحھ، کسره و ضمھ خوانده مي شود و بھ معناي 

احتیاج است و مراد از اینکھ حضرت موسي در تعریف از عصایش بھ خداي تعالي عرض کرد: مرا در آن 
مئاربي (حوائجي) دیگر است، این است کھ این عصا حوائجي دیگرنیز از من برطرف مي کند و فایده ھاي 

دیگري ھم دارد)

ب

صد(100)ِمئٍَةـ16
ئ

دویست (200)ِمئَتيِنـ17
ئت

ی

َذا َبَشرًا:این بشر نیست)- با ھمھ ي (مانند :َضاَقْت َعَلْیُکُم ٱْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت :زمین با  نیست، نھ (مانند:َما َھـٰ
ھمھ ي فراخیش بر آنان تنگ شد) - تا وقتي كھ(مانند "َوَأْوَصاِني ِبـٱلصََّلٰوِة َوٱلزََّکٰوِة َما ُدْمُت َحّیًا :مرا سفارش 

کرده بھ نماز و زکات تا وقتي کھ زنده ام"، "َفَما ٱْسَتَقاُموْا َلُکْم َفـٱْسَتِقیُموْا َلُھْم :پس تا وقتي آنان برای شما 
باجدیت پایدار ماندند پس شما برای آنھا با جدیت پایبند باشید(تا زمانی کھ آنان بھ عھدشان عمل می نمایند 

شما ھم بھ آن پیمان پایبند باشید)"-چیست (مانند:َقاُلوْا َوَما ٱلرَّْحَمـُٰن :گفتند کھ رحمن چیست؟)-چھ (َما َتْعُبُدوَن 
:چھ مي پرستید؟)-آنچھ، ھرآنچھ،ھرچھ- چیزی کھ(مانند:َربُّ ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض َوَما َبْیَنُھَما : پروردگار 

آسمانھا و زمین و ھرچھ میان آن دواست)-عجب، چقدر!(مانند:ُقِتَل ٱْلِإنَساُن َما َأْکَفَرُه: کشتھ باد انسان چقدر 
ناسپاس است)

 منفي كننده فعل مضارع وماضي (مانند:َما َأْمِلُک َلَک ِمَن ٱللَِّھ ِمن َشْيٍء :از جانب خدا براي تو مالک چیزي 
نیستم) - کھ (ِإن َطلَّْقُتُم ٱلنَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُھنَّ،َوَلا َعَلي ٱلَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَک ِلَتْحِمَلُھْم) - . گاھي زائد است (مانند : 

"َوِإمَّا َینـَزَغنََّک ِمَن ٱلشَّْیَطاِن َنْزٌغ " : و اگر [وسوسھ اي از سوي] شیطان، تو را تحریك كند) و در 
عبارت"َوَلا َعَلى ٱلَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَک ِلَتْحِمَلُھْم ". "ما" در " لَّمَّا َلُیَوفَِّینَُّھْم" فقط بین دو الم تأکید و سوگند فاصلھ 
انداختھ و بھ ترجمھ چیزی اضافھ نمی کند)-  دلیل (مانند: "َقاَل َفِبَما َأْغَوْیَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَک ٱْلُمْسَتِقیَم" 

(

ما ٱتخذُوهم ـ19
آنھا را نگرفتند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ات

اختالف نکردما ٱختلَف ـ20
تل

ف

ما  ـ18
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اختالف نکردندما ٱختلَفُواْـ21
تل

ف

استجابت نمي كنندما ٱستجابواْـ22

س

ت

اب

قدرت و توانایي نداشتندما ٱستطَاعواْ ـ23

س

ت

خاضع و فروتن نشد- سر تسلیم فرود نیاوردندما ٱستکَانواْ ـ24

س

ت

ک

ان

نتوانستندما ٱسطَاعواْ ـ25
س

ما ٱعتدينا ـ26
تعدي و تجاوز نکردیم (از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام 

است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ 
شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را 

مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن 
مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

ت

ین

نمي جنگیدما ٱقْتتلَ ـ27
تت

نمي جنگیدند (با یكدیگر)ما ٱقْتتلُواْـ28
تت

ما َءامن ـ29

ایمان نیاورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان 
بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با 

ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي 
بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت 

معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و 
صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ما َءامنت ـ30

ایمان نیاورد (مؤنث) (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي 
کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 

عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 
معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 

برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 
باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ت

تبرئھ نمي کنمما أُبرئ ـ31
اب

ئ

باقي نگذاشتما أَبقَٰي ـ32
اب

ی

نزدشان نیامدما أَتاهم ـ33
ات

نیامدما أَتي ـ34
ات

ی
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خلف وعده نکردیم - تخلف نکردیمما أَخلَفْنا ـ35
ف

تو درک نمی کنی؟( چون بھ واقعیت حتمی اشاره کرده بھ شکل ماضی آمده ولی مضارع ترجمھ می شود. ما أَدراکـ36
از "درک" بھ معنی رسیدن و پیوستن چیزی بھ آنچھ در تعقیب آن بوده است)

ک

نمي دانمما أَدِري ـ37
ی

نفرستادیمما أَرسلْنا ـ38
س

لن

تو را نفرستادیمما أَرسلْناکـ39
س

لن

ک

فرستاده نشدندما أُرِسلُواْ ـ40
س

نمي خواھمما أُِريدـ41
ی

بھ شما ارائھ نمي كنمما أُِريکُم ـ42
ی

ک

ما أَسأَلُکُمـ43
از شما نمي خواھم - از شما در خواست نمي کنم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن 
کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی 

برای رفع یک حاجت)

س

ال

ک

شریک قرارنمي دادیمما أَشرکْنا ـ44
ش

ک

شریک قرارنمي دادند - شرك نمي آوردندما أَشرکُواْ ـ45
ش

ک

آنان را شاھد نگرفتمما أَشهدتهم ـ46
ش

ت

آنان را شاھد نگرفتمما أَشهدتهم ـ47
ش

ت

ما أَصابـ48
نرسید - واقع نشد (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم 

فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و 
ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء 

و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ص

ب

چقدر تحمل دارندما أَصبرهم ـ49
ص

ب

ما را گمراه نکردندما أَضلَّنا ـ50
ض

لن

اورا بھ طغیان وا نداشتم (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار نکردن)ما أَطْغيته ـ51
یت
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گمان نمي كنمما أَظُن ـ52

نیازي برطرف نكرد (بھ درد نخورد)ما أَغْنت ـ53
ت

بي نیاز نکردما أَغْنت ـ54
ت

نیازي برطرف نكرد (بھ درد نخورد)ما أَغْنٰي ـ55
ی

بي نیاز نمي کنمما أُغِْني ـ56
ی

چھ او را کافر و ناسپاس کرده استما أَکْفَره ـ57
ک

ف

ما أَلَتناهمـ58
چیزي از آنان نمي كاھیم کلمھ ألتناھم از ماده لوت است کھ بھ معناي نقص است، ماضي ثالثي مجردش 
الت و باب افعالش أالت مي شود، پس معناي ما التناھم در عبارت "َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوٱتََّبَعْتُھْم ُذرِّیَُّتُھم ِبِإیَماٍن 

َأْلَحْقَنا ِبِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَما َأَلْتَناُھم مِّْن َعَمِلِھم مِّن َشْيٍء "این است کھ ما با الحاق ذریھ مؤمنین بھ مؤمنین، چیزي 
از عمل خود آنان ناقص نمي کنیم)

ال

تن

الفت نمي انداختي - پیوند نمي داديما أَلَّفَت ـ59
ال

ف

ت

ُألفت نمي گرفتما أَلَّفَت ـ60
ال

ف

ت

امر نشدند - دستور داده نشدندما أُِمرواْـ61

مالک نمي شومما أَمِلک ـ62
ک

نیستمما أَناْ ـ63
ان

نیستيما أَنت ـ64
ان

ت

نیستیدما أَنتم ـ65
ان

ت

بیم داده نشدهما أُنِذر ـ66
ان

نازل نكرد - فرو نفرستادما أَنزلَـ67
ان

نازل نشد -فرو فرستاده نشد (در اصل "َما ُأنِزَلْت"بوده كھ حرف تاء آن بھ دلیل تقارن با حرف ساكن وتشدید ما أُنِزلَِت ـ68
دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)

ان

ت

نازل نکردیمما أَنزلْناـ69
ان

لن

مرا بھ فراموش کردن آن وا نداشتما أَنساِنيه ـ70

ان

س

ان

ی
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ما أَهِديکُم ـ71
شما را ھدایت نمي كنم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي 

مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون 
از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ک

ھالك نكردیمما أَهلَکْنا ـ72
ک

تبدیل نكردند - تغییر ندادندما بدلُواْ ـ73
ب

گریھ نکردما بکَت ـ74
ب

ک

ت

نرسانديما بلَّغت ـ75
بل

ت

نرسیدندما بلَغواْ ـ76
بل

برایمان نمي آوريما تأِْتينا ِبــ77

تی

نزدشان نیامدما تأِْتيِهم ـ78
تی

پیروي نمي کنندما تِبعواْ ـ79
تب

تالوت نمي کني - نمي خواني (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ 
نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 
موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک 

ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم 
الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ 
احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 

مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

جزا داده نمي شویدما تجزونَـ81
ت

باردار نمي شود - حاملھ نمي شودما تحِملُ ـ82
ت

نمي داند(مؤنث)ما تدِري ـ83
ت

ی

ما تتلُواْ ـ80
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رھا نمي کند - از قلم نمي اندازد - وا نمي گذاردما تذَر ـ84
ت

وا نمي گذاشت - رھا نمي كردما ترک ـ85
ت

ک

نمي بینيما ترٰي ـ86
ت

ی

نمي خواھيما تِريد ـ87
ت

ی

بر من نمیافزاییدما تِزيدونِني ـ88

ت

ی

نن

ی

ما تسأَلُهمـ89
از آنان نمي خواھي - از آنان طلب و درخواست نمی کنی(اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ 

طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا 
طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ت

س

ال

جلو نمي زند - پیش نمي افتدما تسِبق ـ90
ت

س

ب

نمي توانندما تستِطيعونَـ91

ت

س

ت

ی

نمي افتدما تسقُطُ ـ92
ت

س

نمي خواھیدما تشاؤونَـ93
ت

ش

سودي نمي بخشد - بي نیاز نمي کندما تغِن ـ94
ت

سودي نمیبخشد - بي نیاز نمي کند - نیازی را رفع نمی کندما تغِنيـ95
ت

ی

جدا ومتفرق نشدما تفَرق ـ96
ت

ف

جدا ومتفرق نشدندما تفَرقُواْـ97
ت

ف

قبول نمي شودما تقُبلَ ـ98
ت

ب

نمیباشيما تکُونُ ـ99
ت

ک

درنگ نمي کنند (کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)ما تلَبثُواْ ـ100
تل

بث
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آن را نمي خواندم - آن را تالوت نمي کردم (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء 
معاني آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، 

در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از 
طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین 
آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، 

بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 
مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

تل

ت

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

نازل نکرده اندما تنزلَت ِبــ102

تن

ت

آن را نازل نکردهما تنزلَت ِبِهـ103

تن

ت

ب

سودي بھ آنھا نمي رساندما تنفَعهم ـ104
تن

ف

انفاق نمي کنید (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)ما تنِفقُونَـ105
تن

ف

انتقام نمي گیريما تنِقم ـ106
تن

براي ما نیاورديما ِجئْتنا ِبــ107

ئت

نیامدیمما ِجئْناـ108
ئن

نزد ما نیامدما جاَءناـ109

قرار ندادهما جعلَ ـ110

قرار ندادیمما جعلْنا ـ111
لن

تو را قرار ندادیمما جعلْناک ـ112
لن

ک

 هتلَوا تم ـ101
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آنان را قرار ندادیمما جعلْناهمـ113
لن

آن را قرار ندادما جعلَهـ114

نیافرید- خلق نكرد (خلق در اصل بھ معني تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)ما خلَق ـ115

نیافریدیم - خلق نكردیم (خلق در اصل بھ معني تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)ما خلَقْنا ـ116

آن دو را نیافریدیم-آن دو را خلق نکردیم(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)ما خلَقْناهما ـ117

آنان را رھنمون نشدما دلَّهم ـ118

سود نكردما رِبحت ـ119
ب

ت

آن را حفظ نكردند - رعایت آن را نكردندما رعوها ـ120

ما رميتـ121

پرتاب نکردي - نیفکندي - تیر نینداختي(رمي بھ معناي انداختن تیر بھ طرف دشمن و یا بھ طرف شکار 
است . اصطالحًا بھ تھمت زدن ھم اطالق مي شود مثًال در عبارت "ِإنَّ ٱلَِّذیَن َیْرُموَن ٱْلُمْحَصَناِت "مثل اینکھ 
تھمت زننده ای کھ بي گناھي را متھم مي کند، مانند کسي مي ماند کھ شخصي را بدون اطالع ترور کند و بھ 
نامردي از پاي در آورد.در مورد عبارت "َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلـِٰکنَّ ٱللََّھ َرَميٰ " روایت است کھ در ابتداي 

جنگ بدر رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) بھ علي (علیھ السالم) فرمود : مشتي ریگ بھ من بده، 
علي (علیھ السالم) مشتي ریگ (شن وماسھ)بھ آن جناب داد، وایشان آن ریگھا را بھ طرف لشکر قریش 
پاشید و احدي از ایشان نماند مگر اینکھ چشمانش از آن ریگھا پر شد و ھمین باعث شد کھ مسلمانان با 

وجود کمي تعداد و تجھیزات بر کافران غلبھ کنند)

ی

ت

بھ شما اضافھ نكردند - بھ شما نیفزودندما زادوکُم ـ122
ک

برآنان نیفزودندما زادوهمـ123

بھ آنان اضافھ نكرد - بھ آنان نیفزودما زادهمـ124

منحرف نشد - كج نشدما زاغَ ـ125

ھمواره چنین استما زالَت ـ126
ال

ت

پاک نمي شدما زکَٰي ـ127
ک

ی

دائمًا بودید - ھمواره بودیدما ِزلْتم ـ128
لت

از شما درخواست نمي کنم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور ما سأَلْتکُم ـ129
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

س

ال

ت

ک
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از شما پیشي نگرفت (زودتر از شما انجام نداد)ما سبقَکُم ـ130
س

ب

ک

ازما پیشي نمي گرفتند (زودتر از ما انجام نمي دادند)ما سبقُونا ـ131
س

ب

نشنیدیم (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از ما سِمعناـ132
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

س

ما شاَء ٱللَّهـ133

کار آن است کھ اهللا خواست(یا می خواھد)- آن چھ اهللا خواست، شد(یا می شود)- آن چھ اهللا خواست، بود(یا 
خواھد بود)- آن چھ اهللا خواست(یا می خواھد)- چھ چیزی اهللا خواست؟ -عجب چیزی اهللا خواست؟(جملھ 

معروف "ما شاء اهللا" بنا بھ موقعیتش در جمالت مختلف گاھی جملھ ای کامل است و گاھی جملھ ناتمامي 
است کھ ناگزیر باید قسمت محذوف آن را متناسب با جملھ ای کھ در آن بھ کار رفتھ، انتخاب کرد مثًال 

اینگونھ کاملش کرد: "االمر ما شاء اهللا:کار آن است کھ اهللا خواست"، یا "ما شاء اهللا کان: آن چھ اهللا خواست 
بود"و غیره.از طرفی چون بھ یک واقعیت حتمی اشاره دارند فعل ماضی ساده در آنھا معنی حال و آینده 

نیز می دھد)

ش

گواھي ندادیمما شِهدنا ـ134
ش

ما صلَبوه ـ135
او را بھ دار نیاویختند(یکی از شیوه ھای اعدام در قدیم این گونھ بود کھ دست و پای فرد اعدامی را بھ تنھ 
درخت یا دوقطعھ چوب کھ بھ شکل عالمت جمع بھ ھم وصل شده بودند، می بستند یا میخ می کردند و آن 

قدر در این حالت می ماند تا جان دھد و گاه برای عبرت دیگران جنازه اش را نیز تا مدتھا پایین نمی 
آوردند)

ص

لب

آن را نزدند (آن مثال را نزدند)ما ضربوه ـ136
ض

ب

نا توان نشدند- ضعیف نشدندما ضعفُواْ ـ137
ض

ف

از راه راست منحرف نشدما ضلَّ ـ138
ض

ما طَغٰي ـ139
طغیان نکرد -از حد نگذشت (عبارت "َما َزاَغ ٱْلَبَصُر َوَما َطَغيٰ "یعني :دیده [پیامبر آنچھ را دید] بھ خطا 

ندید و از مرز دیدن حقیقت ھم درنگذشت(آنچھ دیده بود حقیقت داشت).طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار 
نکردن)

ی

ما ظَلَمناهمـ140
بھ آنان ظلم نكردیم(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا كسي،یا قرار دادن 

چیزي در غیر از جایي كھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 
عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا 

فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ما ظَلَمونا ـ141
بھ ما ظلم نكردند(ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا كسي،یا قرار دادن 
چیزي در غیر از جایي كھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 

عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا 
فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ما ظَلَمهم ـ142
بھ آنان ستم نكرده (ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا كسي،یا قرار دادن 

چیزي در غیر از جایي كھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق 
عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا 
فراموشي و یا جھل صادر شده باشد .حركت ضمھ میم آخر بھ دلیل كنارھم قرار گرفتن یك ساكن و تشدید 

در عبارتھایي نظیر "َما َظَلَمُھُم ٱللَُّھ "پدید آمده است.)

احتمال نمي دادید - گمان نمي کردیدما ظَننتمـ143
نن

ت
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ما عبدنا ـ144

نپرستیدیم(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد 
عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ 

بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ 
پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی 
داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ 
پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده 
بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز 

از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با 
آنان نمی پردازد)

ب

ما عبدناهمـ145

آنان را نمي پرستیدیم(عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی 
است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و 

ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق 
علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 

مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان 
است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر 

کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ 
او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی 

بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ب

نمي دانم - نمي شناسم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال ما عِلمت ـ146
خالف آن داده نمي شود)

ت

نمي دانیم - نمي شناسیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال ما عِلمنا ـ147
خالف آن داده نمي شود)

ما غَوٰي ـ148
بھ خطا نرفتھ (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود است، بنا 

بر این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ مقابل آن 
ھدایت است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در مقابل غوایت 

بھ کار رود بھ معناي ارشاد است)

ی

ما كوتاھي نكردیم - فروگذار نكردیم (یكي از معاني باب تفعیل ضد معني باب افعال است لذا تفریط بھ معني ما فَرطْنا ـ149
كوتاھي كردن و افراط بھ معني زیاده روي است)

ف

آن را انجام ندادمما فَعلْته ـ150
ف

لت

آن را انجام ندادندما فَعلُوهـ151
ف

ما قَاتلُواْـ152
نمي جنگند - پیکار نمي کنند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن 

فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن 
دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ات

نگفتندما قَالُواْ ـ153
ال

كشتھ نمي شدیمما قُِتلْنا ـ154
تل

كشتھ نمي شدندما قُِتلُواْ ـ155
تل

اورا نكشتندما قَتلُوه ـ156
تل
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ما قَدرواْ ـ157

نشناختند - قدر ومنزلتش را تشخیص ندادند (کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، 
بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن 

شد قدر آن مي شود. عبارت"َو َما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت پروردگار متعال را آن چنان کھ قدر و 
منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد پروردگار و صفات او محدود 

است در حالی کھ پروردگار تعالی  و تمام خوبیھایش نامحدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ 
اهللا از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

نگفتمما قُلْت ـ158
ت

مورد خشم و كینھ قرار نداده است (کلمھ قلي - بھ کسره قاف - بھ معناي بغض و یا شدت بغض است)ما قَلَٰىـ159
ى

نزدیک بود انجام ندھندما کَادواْ يفْعلُونَـ160

ک

ی

ف

نبود - بر آن نیست (در عباراتي نظیر "َما َکاَن ٱللَُّھ ِلُیِضیَع ِإیَماَنُکْم " یعني : اهللا بر آن نیست(قصد آن را ما کَانَ ـ161
ندارد) كھ ایمان شما را تباه كند)- نیست(وقتی بھ واقعیتی حتمی اشاره کند)

ک

ما کَانَ ِلــ162
سزاوار نیست کھ (مثل عبارت "َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضي ٱللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمرًا َأن َیُکوَن َلُھُم ٱْلِخَیَرُة 

ِمْن َأْمِرِھْم") - برای ... اتفاق نمی افتد(مثل عبارت "َما َکاَن َلُھْم َأن َیْدُخُلوَھا ِإلَّا َخاِئِفیَن: برای آنان اتفاق نمی 
افتد کھ داخل آنھا گردند مگر در حالی کھ ترسانند")

ک

سزاوار ما نیست - برای ما اتفاق نمی افتد - امکان ندارد ما ...ما کَانَ لَنا ـ163

ک

لن

برطرف نمي کردما کَانَ يغِني ـ164

ک

ی

ی

سزاوار ما نبودما کَانَ ينبِغي لَناـ165

ک

ین

ب

ی

لن

نبود (مؤنث)ما کَانت ـ166
ک

ان

ت

نبودندما کَانواْـ167
ک

ان

ما کَانواْ ِلــ168
بنایشان نبود کھ - قصد این را نداشتند کھ(بسیار پیش می آید وقتی کھ می خواھیم حقیقتی را برای کسی 
روشن کنیم او قبل از اینکھ ما دالئل خود را برای او بیاوریم، تصمیم خود را گرفتھ کھ در ھر صورت 

سخن ما را قبول نکند کھ "تکذیب از قبل" کھ در عبارت" َفَما َکاُنوْا ِلُیْؤِمُنوْا ِبَما َکذَُّبوْا ِمن َقْبُل: پس بنایشان 
نبود(قصد نداشتند) کھ ایمان بیاورند بھ آنچھ از قبل تکذیبش کرده بودند " بھ آن اشاره شده نیز بھ ھمین 

موضوع اشاره دارد)

ک

ان

نمي دیدندما کَانواْ يبِصرونَ ـ169

ک

ان

یب

ص
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انکار نمي کردند(کلمھ جحد بھ معناي انکار زبانی چیزي است کھ در دل بھ حق بودن آن یقین دارند)ما کَانواْ يجحدونَـ170

ک

ان

ی

نمي توانستند- تاب و توان نداشتندما کَانواْ يستِطيعونَ ـ171

ک

ان

ی

س

ت

ی

ننوشتیم (كنایھ از واجب كردن و مقدر نمودن است)ما کَتبناها ـ172

ک

تب

دروغ نگفتما کَذَب ـ173
ک

ب

ما کَفَر ـ174
كفر نورزید-كفران نكرد- ناسپاسي نكرد - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انكارنكرد -بھ دستورات الھي عمل 

كرد(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ 
معناي كشاورزان است از این جھت كھ دانھ را در خاك پنھان مي كنندو از طرفي ھركسي كھ ربوبیت یا 

نعمتھاي خداي تعالي را انكار كند نیز كافر نامیده مي شود)

ک

ف

نبودیمما کُنا ـ175
ک

ما کُنا ِلنهتِدي ـ176
ھدایت نمي یافتیم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 
کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ک

لن

ت

ی

نمي کردیمما کُنا نعملُـ177

ک

نبوديما کُنت ـ178
ک

ت

نبودمما کُنت ـ179
ک

ت

نمي خواندي - تالوت نمي كردي (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن 
الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد 
یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق 

یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم 
الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ 
احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 

مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

ک

ت

تت

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

ما کُنت تتلُواْـ180
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نمي دانستيما کُنت تدِري ـ181

ک

ت

ت

ی

تو امید نداشتيما کُنت ترجواْ ـ182

ک

ت

ت

آن را نمي دانستي (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال ما کُنت تعلَمها ـ183
خالف آن داده نمي شود)

ک

ت

ت

ما کُنتم ِإيانا تعبدونَ ـ184

شما  ما را فقط نمي پرستیدید (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش 
کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان 
دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 

صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 
را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 
آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 

تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ک

نت

ای

ان

ت

ب

پنھان نمي كردیدما کُنتم تستِترونَ ـ185

ک

نت

ت

س

تت

ما لَِبثَ ـ186
 درنگ نكرد(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است. در عبارت "َفَما َلِبَث َأن 

َجاَء ِبِعْجٍل َحِنیٍذ: پس بالفاصلھ گوسالھ ای کباب شده آورد" بھ این نکتھ اشاره دارد کھ پس از ورود مھمان 
بھ منزل، میزبان در کمترین فاصلھ از او پذیرایی کند تا بدینوسیلھ خوشحالی خود را از حضور او در 

منزلش، نشان دھد و میھمان احساس نکند کھ وجودش برای میزبان مایھ ی زحمت است)

لب

ث

نماندند - مكث نكردند - درنگ ننمودند(کلمھ لبث بھ معناي مکث و باقي ماندن  در جائي یا در حالي  است)ما لَِبثُواْ ـ187
لب

ث

تو را چھ شده - براي تو چھ اتفاقي افتاده - نیست براي توما لَکـ188
ک

شما را چھ شده - شما را چھ می شود - شما را چھ ھدف و منظوری است - براي شما چھ اتفاقي افتاده -ما لَکُم ـ189
نیست براي شما

ک

ما لَناـ190
ما را چھ ھدف و مرادي است؟ - برای ما چیست؟ - چگونھ ما ...؟ - نیست براي ما(عبارت "َوَما َلَنا َألَّا 

َنَتَوکََّل َعَلى ٱللَِّھ: برای ما چیست کھ بھ اهللا توکل نکنیم؟ "یعنی اگر مطیعانھ کارمان را بھ پروردگار 
وانگذاریم و بر او توکل نکنیم مگر چھ بھ دست می آوریم؟(قطعًا ھیچ))

لن

آن را چھ شده -نیست براي آنما لَهاـ191

آنان چھ دارند؟( درعبارت"َوَما َلُھْم َألَّا ُیَعذَِّبُھُم ٱللَُّھ:و آنان چھ دارند کھ اهللا عذابشان نکند؟ " منظور این است ما لَهمـ192
کھ در کردارشان چیزی نیست کھ مانع عذابشان شود)

مرا چھ شده - چھ اتفاقي براي من افتادهما ِلي ـ193
ی

نمي مردندما ماتواْ  ـ194
ات
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بھ ما نرسیدما مسنا ـ195
س

بھ من نمیرسیدما مسِني ـ196
س

ی

بردگان شما-کنیزان شما(غالم یا کنیزی را کھ برده شخصی می شد از آن سو ُملک یمین او می خواندند کھ  
در مقابل ھزینھ زندگیش، تمامي منافع عملش براي مالکش بود،از آنجا کھ منع برده داری در اسالم  بھ دلیل 
رواج بسیار در جامعھ آن روز، بھ صورت دفعی قابل اجرا نبود، اسالم در قبال بردگان و کنیزان رویھ ای 
را پیش گرفت کھ بھ تدریج منجر بھ محو برده داری گردید . آزاد کردن برده بھ عنوان یک امر مستحب و 
قرار دادن سھمی از زکات واجب برای این کار وتعیین کفاره ی آزاد کردن برده، برای پاره ای از گناھان 
از این اقدامات بودو نتیجھ ی این برنامھ دقیق و ھدفمند این شد کھ ھم اکنون در اسالم برده و کنیزی وجود 

ندارد. اسالم سفارش کرده بود کھ موال با عبد خود معاملھ پدر و فرزندي نموده و او را یکي از اھل بیت 
خود حساب کنند.رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) با غالمان و خدمتکاران خود غذا مي خورد، 

نشست و برخاست مي کرد،

ک

ت

ای

ان

ک

در خوراک و پوشاک و امثال آن ھیچ تقدمي براي خود نسبت بھ آنان قائل نبود. وتوصیھ می نمود کھ بر 
غالم و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجھ ندھند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غالمان و کنیزان اجازه 

ازدواج با خود یا غیر بردگان را داشتند و شھادت دادن آنھا در محکمھ ھا قابل قبول بود. حتی برخی از 
بردگان عھده دار مسئولیتھای مھم از جملھ امیری لشکریان گردیدند.برخی از بزرگترین صحابھ رسول خدا 

(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مانند سلمان فارسي و بالل حبشي زمانی جزء بردگان بودند)

بردگانشان (غالم یا کنیزی را کھ برده شخصی می شد از آن سو ُملک یمین او می خواندند کھ  در مقابل 
ھزینھ زندگیش، تمامي منافع عملش براي مالکش بود،از آنجا کھ منع برده داری در اسالم بھ صورت دفعی 

قابل اجرا نبود، اسالم در قبال بردگان رویھ ای پیش گرفت کھ بھ تدریج منجر بھ محو برده داری گردید . 
آزاد کردن برده بھ عنوان یک امر مستحب و قرار دادن سھمی از زکات واجب برای این کار وتعیین کفاره 

ی آزاد کردن برده، برای پاره ای از گناھان از این اقدامات بود.اسالم سفارش کرده بود کھ موال با عبد خود 
معاملھ پدر و فرزندي نموده و او را یکي از اھل بیت خود حساب کنند.رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و 

سّلم) با غالمان و خدمتکاران خود غذا مي خورد، نشست و برخاست مي کرد،

ک

ت

ای

ان

در خوراک و پوشاک و امثال آن ھیچ تقدمي براي خود نسبت بھ آنان قائل نبود. وتوصیھ می نمود کھ بر 
غالم و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجھ ندھند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غالمان و کنیزان اجازه 

ازدواج با خود یا غیر بردگان را داشتند و شھادت دادن آنھا در محکمھ ھا قابل قبول بود. حتی برخی از 
بردگان عھده دار مسئولیتھای مھم از جملھ امیری لشکریان گردیدند.برخی از بزرگترین صحابھ رسول خدا 

(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مانند سلمان فارسي و بالل حبشي زمانی جزء بردگان بودند)

بردگان آنھا - کنیزان آنھا(غالم یا کنیزی را کھ برده شخصی می شد از آن سو ُملک یمین او می خواندند کھ 
 در مقابل ھزینھ زندگیش، تمامي منافع عملش براي مالکش بود،از آنجا کھ منع برده داری در اسالم بھ 

صورت دفعی قابل اجرا نبود، اسالم در قبال بردگان رویھ ای پیش گرفت کھ بھ تدریج منجر بھ محو برده 
داری گردید . آزاد کردن برده بھ عنوان یک امر مستحب و قرار دادن سھمی از زکات واجب برای این کار 

وتعیین کفاره ی آزاد کردن برده، برای پاره ای از گناھان از این اقدامات بود.اسالم سفارش کرده بود کھ 
موال با عبد خود معاملھ پدر و فرزندي نموده و او را یکي از اھل بیت خود حساب کنند.رسول خدا (صلي  

اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) با غالمان و خدمتکاران خود غذا مي خورد، نشست و برخاست مي کرد،

ک

ت

ای

ان

در خوراک و پوشاک و امثال آن ھیچ تقدمي براي خود نسبت بھ آنان قائل نبود. وتوصیھ می نمود کھ بر 
غالم و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجھ ندھند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غالمان و کنیزان اجازه 

ازدواج با خود یا غیر بردگان را داشتند و شھادت دادن آنھا در محکمھ ھا قابل قبول بود. حتی برخی از 
بردگان عھده دار مسئولیتھای مھم از جملھ امیری لشکریان گردیدند.برخی از بزرگترین صحابھ رسول خدا 

(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مانند سلمان فارسي و بالل حبشي زمانی جزء بردگان بودند)

ما ملَکَت أَيمانهم ـ198

ما ملَکَت أَيمانکُم ـ197

ما ملَکَت أَيمانهمـ198
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بردگان آن زنان (غالم یا کنیزی را کھ برده شخصی می شد از آن سو ُملک یمین او می خواندند کھ  در 
مقابل ھزینھ زندگیش، تمامي منافع عملش براي مالکش بود،از آنجا کھ منع برده داری در اسالم  بھ دلیل 

رواج بسیار در جامعھ آن روز، بھ صورت دفعی قابل اجرا نبود، اسالم در قبال بردگان و کنیزان رویھ ای 
را پیش گرفت کھ بھ تدریج منجر بھ محو برده داری گردید . آزاد کردن برده بھ عنوان یک امر مستحب و 
قرار دادن سھمی از زکات واجب برای این کار وتعیین کفاره ی آزاد کردن برده، برای پاره ای از گناھان 
از این اقدامات بودو نتیجھ ی این برنامھ دقیق و ھدفمند این شد کھ ھم اکنون در اسالم برده و کنیزی وجود 

ندارد. اسالم سفارش کرده بود کھ موال با عبد خود معاملھ پدر و فرزندي نموده و او را یکي از اھل بیت 
خود حساب کنند.رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) با غالمان و خدمتکاران خود غذا مي خورد، 

نشست و برخاست مي کرد،

ک

ت

ای

ان

در خوراک و پوشاک و امثال آن ھیچ تقدمي براي خود نسبت بھ آنان قائل نبود. وتوصیھ می نمود کھ بر 
غالم و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجھ ندھند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غالمان و کنیزان اجازه 

ازدواج با خود یا غیر بردگان را داشتند و شھادت دادن آنھا در محکمھ ھا قابل قبول بود. حتی برخی از 
بردگان عھده دار مسئولیتھای مھم از جملھ امیری لشکریان گردیدند.برخی از بزرگترین صحابھ رسول خدا 

(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مانند سلمان فارسي و بالل حبشي زمانی جزء بردگان بودند)

بردگانت - کنیزانت (غالم یا کنیزی را کھ برده شخصی می شد از آن سو ُملک یمین او می خواندند کھ  در 
مقابل ھزینھ زندگیش، تمامي منافع عملش براي مالکش بود،از آنجا کھ منع برده داری در اسالم  بھ دلیل 

رواج بسیار در جامعھ آن روز، بھ صورت دفعی قابل اجرا نبود، اسالم در قبال بردگان و کنیزان رویھ ای 
را پیش گرفت کھ بھ تدریج منجر بھ محو برده داری گردید . آزاد کردن برده بھ عنوان یک امر مستحب و 
قرار دادن سھمی از زکات واجب برای این کار وتعیین کفاره ی آزاد کردن برده، برای پاره ای از گناھان 
از این اقدامات بودو نتیجھ ی این برنامھ دقیق و ھدفمند این شد کھ ھم اکنون در اسالم برده و کنیزی وجود 

ندارد. اسالم سفارش کرده بود کھ موال با عبد خود معاملھ پدر و فرزندي نموده و او را یکي از اھل بیت 
خود حساب کنند.رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) با غالمان و خدمتکاران خود غذا مي خورد، 

نشست و برخاست مي کرد،

ک

ت

ی

ین

ک

در خوراک و پوشاک و امثال آن ھیچ تقدمي براي خود نسبت بھ آنان قائل نبود. وتوصیھ می نمود کھ بر 
غالم و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجھ ندھند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غالمان و کنیزان اجازه 

ازدواج با خود یا غیر بردگان را داشتند و شھادت دادن آنھا در محکمھ ھا قابل قبول بود. حتی برخی از 
بردگان عھده دار مسئولیتھای مھم از جملھ امیری لشکریان گردیدند.برخی از بزرگترین صحابھ رسول خدا 

(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مانند سلمان فارسي و بالل حبشي زمانی جزء بردگان بودند)

ما را منع نکرد - مانع ما نشد - ما را باز نداشتما منعنا ـ201

ما نؤخره ـ202
آن را بھ تأخیر نمي اندازیم( در عبارت "َوَما ُنَؤخُِّرُه ِإلَّا ِلَأَجٍل مَّْعُدوٍد: و آن را بھ تأخیر نمي اندازیم مگر 

برای مدت مقرِر مشخص و قطعی شده ای اندک شمار"، تأخیر بھ معنی در آینده اتفاق افتادن است نھ عقب 
افتادن)

نازل نمي شویمما نتنزلُ ـ203
نت

نمیدانیمما ندِريـ204
ی

تو را نمي بینیمما نراک ـ205
ک

نمي فرستیمما نرِسلُـ206
س

نمي بینیمما نرٰي ـ207
ی

ما ملَکَت يِمينک ـ200

ما ملَکَت أَيمانهن ـ199
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بھ آنان نشان نمي دھیمما نِريِهم ـ208
ی

ما نعبدهمـ209

آنان را نمي پرستیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است 
کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر 

کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ 
السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک 

چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- 
بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ 
او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده 

و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و 
مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ب

پایان نپذیرد - تمام نمي شود (در عبارت "مَّا َنِفَدْت َکِلَماُت ٱللَِّھ "چون بھ یک واقعیت حتمي اشاره کرده ما نِفدت ـ210
مضارع معني شده است)

ف

ت

نمي فھمیمما نفْقَه ـ211
ف

 تنفـّر نورزیدند (کلمھ نقم - بھ فتحھ نون و قاف - بھ معناي کراھت و نفرت شدید است)ما نقَمواْـ212

نازل نمي کنیمما ننزلُ ـ213
نن

آن را نازل نمي کنیمما ننزلُه ـ214
نن

شما دو نفر را منع نکرد-شما دو نفر را نھي نکردما نهاکُما ـ215
ک

نیافتیمما وجدناـ216

تو را ترک نکرده ( از مصدر تودیع بھ معني ترک کردن)ما ودعک ـ217
ک

ما وردوهاـ218

وارد آن نمی شدند ( کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي 
دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : وردت الماء - بھ لب آب رفتم مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم 

مفعولش مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي 
(علیھ السالم) بھ طرف مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب 
آب مدین رسید" و کلمھ وْرد بھ معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از تالش  و چرخیدنش بھ دنبال آن 
بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ 
کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود 

بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

سستي نكردند و ناتوان نشدند (از کلمھ وھن کھ در اصل بھ معناي ضعف در خلقت و یا در خلق است)ما وهنواْ ـ219

ما هدٰي ـ220
ھدایت نکرد (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 

و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 
افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

نیستندما هم ـ221
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نیستما هو ـ222

ما يؤِمن ـ223

ایمان نمي آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

نزد ایشان نیامد - بھ سویشان نیامدما يأِْتيِهم ـ224
تی

نمي خورندما يأْکُلُونَ ـ225
ک

ما يبِدئ ـ226
بھ وجود نمي آورد - باعث بوجود آمدن (چیزي) براي اولین بار نمي گردد(منظور از عبارت "ُقْل َجاَء 

ٱْلَحقُّ وَما ُیْبِدُئ ٱْلَباِطُل َوَما ُیِعیُد "این است کھ :بعد از آمدن حق، باطل امر جدیدي را اظھار نمي کند و امر 
باطلي کھ قبال اظھار کرده و باطل شده، بار دیگر اظھار و اعاده نمي کند و این تعبیر کنایھ است از اینکھ 

باطل را آن چنان ساقط کرده، کھ از اصل بکلي از اثر افتاده)

یب

ئ

تبدیل نمي شود - عوض نمي شودما يبدلُ ـ227
یب

ما يتِبع ـ228

پیروي نمي کند( "ما" در عبارت " َوَما َیتَِّبُع ٱلَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّھ ُشَرَکاَء " معنی آنچھ می دھد و معنی 
آیھ چنین می شود: آگاه باشید کھ بھ یقین فقط برای اهللا است ھر کس در آسمانھا و ھرکس در زمین است و 

آنچھ پیروي مي كنند كساني كھ دیگران را جاي اهللا می خوانند، بھ عنوان شریکان، آنان جز از گمان پیروي 
نمي کنند و آنان جز با گمان و تخمین و بدون علم، سخني نمي گویند(آن کسی کھ او را شریک پروردگار 

در اداره جھان فرض نموده اند و بھ جای اطاعت از پروردگار از او اطاعت می کنند، خودش مال 
پروردگار است و اختیار خودش را ھم ندارد تا چھ رسد بھ داشتن اختیار اداره چیز دیگری را))

یت

ب

ما يتذَکَّر ـ229
متذکر نمي شود - یادآور نمي گردد ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا 
منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي 

رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

یت

ک

زاري نمیكنند - اظھار ذلت و درماندگي نمي کنندما يتضرعونَ ـ230

یت

ض

مجادلھ نمي كنند(مجادلھ: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مسالھ براي اثبات برتری رأي و نظر ما يجاِدلُ ـ231
خود نسبت بھ طرف مقابل)

ی

انکار نمی کند(کلمھ جحد بھ معناي انکار زبانی چیزي است کھ در دل بھ حق بودن آن یقین دارند)ما يجحدـ232
ی

ما يخدعونَـ233
نیرنگ نمي کنند - خدعھ نمي زنند (از خدعھ بھ معنی نوعی نیرنگ است کھ ھم می تواند برای ھدفی خیر 

استفاده شود و ھم ھدفی شّر و مخادعة بھ معناي بسیار خدعھ کردن و خدعھ ھاي سخت کردن است یا 
خدعھ ھاي شدید و ماھرانھ  کردن است)

ی

پنھان نیست - مخفي نیستما يخفَٰى ـ234
ي

ف

ى

تونمي داني - تو چھ مي داني؟ (کلمھ یدري از مصدر ادراء گرفتھ شده کھ بھ معناي اعالم است)ما يدِريک ـ235
ی

ی

ک

توچھ مي داني - بھ تو اعالم نشده (کلمھ یدري از مصدر ادراء گرفتھ شده کھ بھ معناي اعالم است)ما يدِريک ـ236
ی

ی

ک
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تو چھ میداني؟ (کلمھ یدري از مصدر ادراء گرفتھ شده کھ بھ معناي اعالم است)ما يدِريک ـ237
ی

ی

ک

ما يذَّکَّر ـ238
نتیجھ گیري و ریشھ یابي نمي کند - متذكر نمي شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و 
خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

ما يذْکُرونَ ـ239
پند نمیگیرند - یاد آور نمی شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

نمي خواھدما يِريد ـ240
ی

ی

بر آنان نمي افزایدما يِزيدهم ـ241
ی

ی

نمي توانندما يستِطيعونَ ـ242

ی

س

ت

ی

یکسان نیست - مساوي نیستما يستِوي ـ243
ی

س

ت

ی

ما يشِعرکُمـ244
شما چھ مي دانید (از کلمھ شعور کھ بھ معناي ادراک دقیق است از ماده شـَعر  گرفتھ شده، کھ بھ معناي مو 

بوده و ادراک دقیق را از آنجا کھ مانند مو باریک است، شعور خوانده اند و مورد استعمال این کلمھ 
محسوسات است، نھ معقوالت و بھ ھمین جھت حواس ظاھري را مشاعر مي گویند)

ی

ش

ک

ما يشعرونَـ245
درک نمي کنند (از کلمھ شعور کھ بھ معناي ادراک دقیق است از ماده شـَعر  گرفتھ شده، کھ بھ معناي مو 

بوده و ادراک دقیق را از آنجا کھ مانند مو باریک است، شعور خوانده اند و مورد استعمال این کلمھ 
محسوسات است، نھ معقوالت و بھ ھمین جھت حواس ظاھري را مشاعر مي گویند)

ی

ش

بھ تو ضرر نمي زنندما يضرونک ـ246
ی

ض

ک

گمراه نمي کندما يِضلُّ ـ247
ی

ض

گمراه نمي کنندما يِضلُّونَ ـ248
ی

ض

ما يعبأُ ِبکُم ـ249
بھ شما اعتنایي ندارد - نزد او قدر ومنزلتي ندارید -شما را باقي نمي گذارد(اصل "َیْعَبُأ "یا از ماده عبا گرفتھ 
شده کھ بھ معناي ثقل و سنگیني است کھ در آن صورت عبارت "َما َیْعَبُأ ِبُکْم َربِّي َلْوَلا ُدَعاُؤُکْم "بھ این معني 

است کھ: شما نزد پروردگار من وزن و قدري ندارید اگر دعایتان نباشد . ویا از  از  عبات بھ معني باقي 
ماندن است آن وقت معني عبارت مي شود :  اگر دعاي شما نباشد خدا باقیتان نمي گذارد)

ی

ب

ک

ما يعبدونَ ـ250

نمي پرستند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ 
قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس 

کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ 
السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک 

چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- 
بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ 
او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده 

و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و 
مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب
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ما يِعدهمـ251

بھ آنان وعده نمي دھد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده 

شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

ما يعزب ـ252
پوشیده نیست - دور نیست - حاضر است (کلمھ عزوب کھ فعل مضارع یعزب از آن گرفتھ شده بھ معناي 

غیبت و دوري و خفاء است ومنظور از عبارت "َوَما َیْعُزُب َعن رَّبَِّک ِمن مِّْثَقاِل َذرٍَّة ِفي ٱْلَأْرِض َوَلا ِفي 
ٱلسََّماِء "این است کھ :ھمھ اشیاء عالم نزد خداي تعالي حاضرند و ھیچ چیز از ساحت مقدس او غایب نیست)

ی

ب

ما يعِقلُها ـ253
تعقل نمي کنند - نمي اندیشند (عقل عبارت است از استقامت و پایداری تفکرو اصل این کلمھ بھ معناي بستن 

و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل 
نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و باطل مي شود،را نیزعقل 

نامیده اند)

ی

نمي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده ما يعلَم ـ254
نمي شود)

ی

آن دو تعلیم نمي دادندما يعلِّماِن ـ255
ی

نمي دانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده ما يعلَمهمـ256
نمي شود)

ی

عمر نمي کند ( کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت ما يعمر ـ257
زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح)

ی

ما يِعيد ـ258
بر نمي گرداند (منظور از عبارت "ُقْل َجاَء ٱْلَحقُّ وَما ُیْبِدُئ ٱْلَباِطُل َوَما ُیِعیُد "این است کھ :بعد از آمدن حق، 
باطل امر جدیدي را اظھار نمي کند و امر باطلي کھ قبال اظھار کرده و باطل شده، بار دیگر اظھار و اعاده 

نمي کند و این تعبیر کنایھ است از اینکھ باطل را آن چنان ساقط کرده، کھ از اصل بکلي از اثر افتاده)

ی

ی

دردي دوا نکرد - سودي نبخشید - نیازي را برطرف نساختما يغِني ـ259
ی

ی

دست بھ کار نمي شود - انجام نمي دھد ("مَّا َیْفَعُل ٱللَُّھ ِبَعَذاِبُکْم ِإن َشَکْرُتْم َوَءاَمنُتْم "یعني خدا را با عذاب شما ما يفْعلُ ـ260
چھ كار؟ اگر شکر گزار باشید و ایمان آورید)

ی

ف

گفتھ نمي شودما يقَالُـ261
ی

تکذیب نمي کندما يکَذِّب ِبــ262

ی

ک

ب

چھ تو را واداشتھ کھ (جزاي روز قیامت را) تکذیب کني (عبارت "َفَما ُیَکذُِّبَک َبْعُد ِبـٱلدِّیِن " یعني :[اي ما يکَذِّبک ـ263
انسان!] پس چھ چیزي تو را بعد [از این ھمھ دالیل] بھ تكذیب دین و [روز قیامت]، وامیدارد؟)

ی

ک

ب

ک

ما يکْفُر ـ264
كفر نمي ورزد-كفران نمي كند- ناسپاسي نمي کند - خداي تعالي ونعمتھاي اورا انكارنمي كند -بھ دستورات 

الھي عمل مي كند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب 
ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي كشاورزان است از این جھت كھ دانھ را در خاك پنھان مي كنندو از طرفي ھركسي 

كھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انكار كند نیز كافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف
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تو را نسزد - روا نیست کھ توما يکُونُ لَک ـ265

ی

ک

ک

ما را نسزد - روا نیست کھ ماما يکُونُ لَنا ـ266

ی

ک

لن

مرا نسزد - روا نیست کھ منما يکُونُ ِلي ـ267

ی

ک

ی

نیستما يکُونُ ِمن ـ268

ی

ک

سخن نمي گوید(کلمھ لفظ بھ معناي پرت کردن است و اگر سخن گفتن را لفظ نامیده اند،گویی کلمات را بھ ما يلِْفظُ ـ269
جسمی کھ از دھان بھ بیرون پرت می شود تشبیھ کرده اند)

یل

ف

ما يلَقَّاها ـ270
آن نمي یابند (از لقاء و مالقات بھ معناي روبرو شدن و برخورد دو چیز با یکدیگر است، البتھ این کلمھ در 
ادراک بھ حس و بھ چشم و بصیرت استعمال مي شود، ادراک بھ حس مانند : تمنون الموت من قبل ان تلقوه -
 آرزوي مرگ مي کنید قبال از آنکھ آن را مالقات نمایید و ادراک بھ چشم مانند : لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا 

- راستي از این سفرمان چھ ناراحتي دیدیم)

یل

آنان را نگھ نمي دارد (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)ما يمِسکُهنـ271
ی

س

ک

ما يمکُرونَ ـ272

نیرنگ نمي کنند - مکر نمي کنند (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ی

ک

مالک نیستندما يمِلکُونَ ـ273
ی

ک

سزاوار نیستما ينبِغيـ274
ین

ب

ی

سزاوار نیستما ينبِغي ـ275
ین

ب

ی

ما ينِطق ـ276
سخن نمي گوید (کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا صوت ھاي متعارفي است کھ از 

حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور نظر ناطق است داللت مي کند و 
در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)

ین

ما ينِطقُونَ ـ277
سخن نمي گویند (در عبارت "َما َھـُٰؤَلاِء َینِطُقوَن " .کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا 

صوت ھاي متعارفي است کھ از حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور 
نظر ناطق است داللت مي کند و در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)

ین

انتظار نمي کشدما ينظُر ـ278
ین
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انتظار نمي کشندما ينظُرونَ ـ279
ین

دوست ندارد(ود نوع خاصي از حب است و آن حبي است کھ آثار و پي آمدھایي آشکار دارد)ما يود ـ280
ی

ما را نابود نمي کندما يهِلکُنا ـ281
ی

ک

آبماَء ـ282

آبتماَءِک ـ283
ک

آبتانماَءکُم ـ284
ک

آبشماَءهاـ285

آبشماؤها ـ286

سفره یا طبقي کھ در آن طعام باشد (ھم بھ خود آن طبق وسفره، مائده گفتھ مي شود و ھم بھ غذایي کھ درآن ماِئدةً ـ287
است)

ائ

ُمردمات ـ288
ت

مردندماتواْـ289
ات

چیست؟- چھ چیزي است؟- چھ چیز است؟ (تركیب ماي استفھامي و ذاي اشاره)ماذَاـ290

بر آنان چھ زیانی بود؟ماذَا علَيِهم ـ291
لی

زبانھ آتش (مارج بھ معناي زبانھ خالص و بدون دود از آتش است . و بعضي گفتھ اند : بھ معناي زبانھ ماِرٍج ـ292
آمیختھ با سیاھي است)

ماِرٍد ـ293
بي خیر- فرد خبیثي  کھ عاري از خیر باشد (بھ معناي کسي است کھ از ھر خیري عاري باشد . البتھ این 

کلمھ در مورد مطلق "عاري" نیز استعمال دارد، چھ عاري از خیر و چھ عاري از غیر آن لذا بھ صافي،بي 
مویي، بي برگي و ... ھم تعلق مي گیرد)

ماروت ـ294

نام یكي از فرشتگان (در روایتي از امام رضا علیھ السالم آمده است كھ ھاروت و ماروت دو فرشتھ بودند 
کھ سحر را بھ مردم یاد دادند، تا بوسیلھ آن از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و این علم 

را بھ احدي تعلیم نمي کردند، مگر آنکھ بیم مي دادند کھ ما فتنھ و وسیلھ آزمایش شمائیم، مبادا با بھ کار 
بردن نابجاي این علم، کفر بورزید، ولي جمعي از مردم با عمل کردن بر خالف آنچھ دستور داشتند کافر 

شدند مثًال با استفاده از ھمان اوراد میان مرد و زنش جدائي مي انداختند، کھ خداي تعالي در باره آن فرموده 
: " و ما ھم بضارین بھ من احد اال باذن اهللا")

ت

ماعونَ ـ295
ھر عملي و ھر چیزي است کھ بھ شخصي محتاج داده شود و حاجتي از حوائج زندگي او را بر آورد، مانند 

قرض و ھدیھ و عاریھ و امثال آن . (عبارت "َیْمَنُعوَن ٱْلَماُعوَن" یعني : از [رسیدن] وسایل و ابزار 
ضروري زندگي [و زكات و ھدیھ و صدقھ بھ نیازمندان] جلوگیري مي کنند)

ماندني ھا - درنگ کنندگان (کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)ماِکثُونَـ296
ک

ث

ماندني ھا - درنگ کنندگان (کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)ماِکِثني ـ297
ک

ثی
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ماِکِرين ـ298

مكر كنندگان - نقشھ كشنده ھا (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

ی

مال - دارایيماِل ـ299

کافران را چھ شده ؟ (َفَماِل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ِقَبَلَک ُمْھِطِعیَن :پس كافران را چھ شده كھ بھ تو چشم دوختھ بھ ماِل ٱلَِّذين کَفَرواْ ـ300
سویت شتابانند؟)

ال

ی

ک

ف

ـٰذَا ٱلِْکتاِبـ301 اِل هاین چھ كتابي است؟م

ال

ک

ب

پرکنندگانماِلؤونَ ـ302
ال

پر کننده ھاماِلؤونَ ـ303
ال

مالًاـ304
مال - دارایي (اگردر عبارت "َیا َقْوِم َلا َأْسَأُلُکْم َعَلْیِھ َماالًَ "کلمھ ماال را نکره آورد بھ منظور تحقیر و ناچیز 
معرفي کردن مال دنیا بوده، چون مال ھر قدر ھم کھ زیاد و زیادتر باشد دردي از صاحبش را دوا نمي کند، 
تنھا سودي کھ بھ حالش دارد ھمان مقداري است کھ بھ مصرف حوائج طبیعي خودش مي رساند، مختصري 

غذا کھ سیرش کند و شربتي آب کھ سیرابش سازد و دو قطعھ جامھ کھ بھ تن کند)
صاحب - مالك (ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)ماِلکـ305

ال

ک

دربان جھّنم (در عبارت "َوَناَدْوْا َیا َماِلُک ِلَیْقِض َعَلْیَنا َربَُّک ")ماِلکـ306
ال

ک

مالكان - صاحبان (ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)ماِلکُونَ ـ307
ال

ک

مالشمالَهـ308
ال

مال من(ھاء در آن ھاء سکت است و جزء کلمھ نمي باشد وتنھا براي حفظ حرکت حرف آخر اضافھ شده ماِليه ـ309
است)

ال

ی

جلوگیر آنانماِنعتهمـ310
ان

ت

گسترش دھندگان - مسطح کنندگان (در اصل از کلمھ "مھد" بھ معني بستري کھ براي کودک شیرخوار تھیھ ماِهدونَـ311
مي کنند،مي باشد)

مأِْتياًـ312
آمدني (کلمھ ماتي اسم مفعول است ولي معناي فاعل دارد، چون درست است کھ تو، بھ آن وعده مي رسي، 

ولي آن ھم بھ تو مي رسد، ھمچنانکھ ھر چیز کھ بھ آدمي برسد آدمي ھم بھ آن  مي رسد، ھم گفتھ مي شود 
پنجاه سال بر من آمد و ھم من بھ پنجاه رسیدم)

ات

قومي وحشي کھ ذوالقرنین با ساختن سدي در مقابل آنان مانع ھجومشان گردیدمأْجوج ـ313
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مأْکُوٍل ـ314

خورده شده (عصف ماکول بھ معناي برگ زراعتي، مثل گندم  است کھ دانھ ھایش را خورده باشند و نیز بھ 
معناي پوست زراعتي است مانند غالف نخود و لوبیا، کھ دانھ اش را خورده باشند و منظور آیھ این است کھ 

اصحاب فیل بعد از ھدف گیري مرغان ابابیل بھ صورت جسدھایي بي روح در آمدند و یا این است کھ 
سنگ ریزه  ھا بھ درون دل اصحاب فیل فرو رفتھ  اندرونشان را سوزانده بود . بعضي ھم گفتھ  اند : مراد از 

عصف ماکول، برگ زراعتي است کھ آکال در آن  افتاده باشد، یعني شتھ و کرم آن را خورده و فاسدش 
کرده باشد)

ک

جایگاه امنشمأْمنه ـ315

امن شده - ایمني یافتھمأْموٍنـ316

مأْواکُم ـ317
جایگاه شما - محل منضم شدن شما (کلمھ ماوي مصدر میمي از فعل أوي - یاوي - اویا و ماوي است، وقتي 
مي گویي : أوي الي کذا معنایش این است کھ فالني خود را منضم بھ فالن کس یا فالن چیز کرد، مضارعش 
یاوي و مصدرش اوي و باب افعالش آوي - یؤوي - ایواء است، یعني فالني را منضم بھ خود کرد و معناي 

آیھ این است کھ پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت : من بھ زودي بھ کوھي منضم 
مي شوم تا مرا از آب حفظ کند)

ک

مأْواه ـ318
جایگاه او - محل منضم شدن او(کلمھ ماوي مصدر میمي از فعل أوي است، وقتي مي گویي : أوي الي کذا 

معنایش این است کھ فالني خود را منضم بھ فالن کس یا فالن چیز کرد، مضارعش یاوي و مصدرش اوي 
و باب افعالش آوي - یؤوي - ایواء است، یعني فالني را منضم بھ خود کرد . و معناي آیھ این است کھ پسر 

نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت : من بھ زودي بھ کوھي منضم مي شوم تا مرا از آب 
حفظ کند)

مأْواهمـ319
جایگاه آنان - محل منضم شدن آنان(کلمھ ماوي مصدر میمي از فعل أوي است، وقتي مي گویي : أوي الي 
کذا معنایش این است کھ فالني خود را منضم بھ فالن کس یا فالن چیز کرد، مضارعش یاوي و مصدرش 

اوي و باب افعالش آوي - یؤوي - ایواء است، یعني فالني را منضم بھ خود کرد . و معناي آیھ این است کھ 
پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت : من بھ زودي بھ کوھي منضم مي شوم تا مرا از 

آب حفظ کند)

مأْوٰي ـ320
جایگاه - محل منضم شدن(کلمھ ماوي مصدر میمي از فعل أوي است، وقتي مي گویي : أوي الي کذا معنایش 

این است کھ فالني خود را منضم بھ فالن کس یا فالن چیز کرد، مضارعش یاوي و مصدرش اوي و باب 
افعالش آوي - یؤوي - ایواء است، یعني فالني را منضم بھ خود کرد . و معناي آیھ این است کھ پسر نوح در 

پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت : من بھ زودي بھ کوھي منضم مي شوم تا مرا از آب حفظ کند)

ی

مبارکاًـ321
داراي خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمھ مبارک اسم مفعول از مصدر مبارکھ باب مفاعلھ از ثالثي 
مجرد برکت است و برکت بھ معناي خیر بسیار و مبارک بھ معناي محلي است کھ خیر کثیر بھ آنجا افاضھ 

مي شود . و این کلمھ در مورد ھم برکات دنیوي استفاده مي شود و ھم اخروي)

ک

مبارکٍَة ـ322
داراي خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمھ مبارک اسم مفعول از مصدر مبارکھ باب مفاعلھ از ثالثي 
مجرد برکت است و برکت بھ معناي خیر بسیار و مبارک بھ معناي محلي است کھ خیر کثیر بھ آنجا افاضھ 

مي شود . و این کلمھ در مورد ھم برکات دنیوي استفاده مي شود و ھم اخروي)

ک

آزمایش کننده ي شما(ازمصدر ابتالء بھ معناي نقل چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ مبتِليکُمـ323
منظور آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

بت

لی

ک

آزمایش کنندگان(ازمصدر ابتالء بھ معناي نقل چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور مبتِلني ـ324
آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

بت

لی

متفرق - پراكنده (از ماده بث است، کھ بھ معناي تفرقھ است و فراش مبثوث یعني ملخ ھاي متفرق)مبثُوِث ـ325
بث

ث

گسترده - مبسوط ("زرابي مبثوثة " یعني فرشھاي فاخري كھ گسترده شده اند)مبثُوثَةٌ ـ326
بث

ث

تبدیل كننده - عوض كنندهمبدلَـ327
ب

آشكار كننده ي آنمبِديِه ـ328
ب

ی
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مبذِِّرين ـ329
اسراف كاران (تبذیر بھ معناي پاشیدن با اسراف است و در واقع از بذر افشاني گرفتھ شده است، منتھي 

فرقي کھ با آن دارد این است کھ افشاندن در آنجا بھ منظور استفاده است و در اسراف بھ منظور افساد و بھ 
ھمین جھت در ھر جا کھ بھ منظوراصالح باشد تبذیر گفتھ نمي شود، ھر چند کھ زیاد باشد)

ب

ی

مبّرا و پاكان - منزّھانمبرؤونَ ـ330
ب

محكم كنندگان و پایبندان بھ عھد (اسم فاعل از ابرام بھ معناي محکم کردن عھد و نشکستن آن است)مبِرمونَ ـ331
ب

دو گشاده - دو بازمبسوطَتاِن ـ332
ب

س

بشارت دھنده - مژده دھندهمبشراً ـ333
ب

ش

بشارت دھنده ھا - مژده دھنده ھامبشراٍت ـ334
ب

ش

ت

بشارت دھنده ھا - مژده دھنده ھامبشِرين ـ335
ب

ش

ی

روشنگر - نور دھنده - درخشنده - واضح و روشن - آنچھ سبب بینایي مي شود - بینا كننده (اسم فاعل از مبِصراً ـ336
مصدر ابصار)

ب

ص

روشنگر - نور دھنده - درخشنده - واضح و روشن - آنچھ سبب بینایي مي شود - بینا كننده (اسم فاعل از مبِصرةً ـ337
مصدر ابصار)

ب

ص

روشنگران - نور دھندگان - بینا كنندگان (جمع اسم فاعل از مصدر ابصار)مبِصرونَ ـ338
ب

ص

باطل گرایان - افرادي کھ بھ باطل تمسک مي کنندمبِطلُونَ ـ339
ب

دور نگھ داشتھ شدگانمبعدونَ ـ340
ب

برانگیختھ شدگان - برپا داشتھ شدگان(بعث :چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)مبعوثُونَ ـ341
ب

ث

برانگیختھ شدگان - برپا داشتھ شدگان(بعث :چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)مبعوِثني ـ342
ب

ثی

مبِلسونَ ـ343
درمانده و نا امید و خاموشان (اسم فاعل از ابالس بھ معناي اندوھي است کھ از شدت گرفتاري بھ دل روي 

مي آورد و چون مبلس و اندوھگین بیشتر اوقات خاموش و از شدت اندوه ھر کار مھمي را ھم فراموش 
مي کند، از این جھت بھ کسي ھم کھ در مباحثھ و محاکمھ، دلیلش کند و سست شود، مي گویند "ابلس فالن : 

فالني واماند و خاموش شد" . بنا بر این، معنائي کھ مناسب با جملھ فاذا ھم مبلسون باشد، این است کھ 
بگوییم : ناگاه خاموش شدند و حجت و دلیلي در دست نداشتند)

بل

س

مبِلِسني ـ344
درمانده و نا امید و خاموشان (اسم فاعل از ابالس بھ معناي اندوھي است کھ از شدت گرفتاري بھ دل روي 

مي آورد و چون مبلس و اندوھگین بیشتر اوقات خاموش و از شدت اندوه ھر کار مھمي را ھم فراموش 
مي کند، از این جھت بھ کسي ھم کھ در مباحثھ و محاکمھ، دلیلش کند و سست شود، مي گویند "ابلس فالن : 

فالني واماند و خاموش شد" . بنا بر این، معنائي کھ مناسب با جملھ فاذا ھم مبلسون باشد، این است کھ 
بگوییم : ناگاه خاموش شدند و حجت و دلیلي در دست نداشتند)

بل

س

ی

محل رسیدن آنان (منظور از عبارت "َذ ِٰلَک َمْبَلُغُھم مَِّن ٱْلِعْلِم " این است كھ آخرین مرز دانش و معرفت مبلَغهم ـ345
آنان ھمین متاع زود گذر دنیا ست و از درك سعادت اخروي غافلند)

بل

بنا شدهمبِنيةٌ ـ346
بن

ی

مبوأَ ـ347
جایگاه - مسكن (عبارت "َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسَراِئیَل ُمَبوََّأ ِصْدٍق"یعني پروردگار متعال بني اسرائیل را در 

مسکني جا داد کھ در آن، آنچھ انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است . یعني ھم آب و ھواي خوبي 
داشت  وھم سرزمینش پر از برکات و داراي وفور نعمت بود و آن مسکن عبارت بود از نواحي بیت 
المقدس و شام کھ پروردگار تعالی بني اسرائیل را در آنجا سکونت داد و آن را سرزمین مقدس و نیز 

سرزمین مبارک نام نھاد)

ب
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مِبنيـ348

ظاھر و آشکار - روشن - بدون ابھام(کلمھ مبین اسم فاعل از باب إفعال است کھ ماضي آن ابان بھ معني 
"ظاھر و جلوه  گر شد"، مي باشد . و معناي"ِتْلَک َءاَیاُت ٱْلِکَتاِب ٱْلُمِبیِن " این است کھ : ھم از طرف 

پروردگار متعال بودنش ظاھر و آشکار است و ھم مقصود پروردگار را بھ روشنی و بھ دور از ابھام بیان 
نموده است. و منظور از عبارت "َلا َرْطٍب َوَلا َیاِبٍس ِإلَّا ِفي ِکَتاٍب مُِّبیٍن" این است کھ :"پروردگار عالم 

کوچکترین کارھا و امور این عالم را لحظھ بھ لحظھ مدیریت می کند و ھیچ کاری در این عالم اتفاقی و 
شانسی نیست و بر اساس حکمت ثبت شده الھی اتفاق می افتد در کتابی کھ ھمھ چیز در آن بھ روشنی بیان 

شده و ابھامی ندارد البتھ ثبت وقایع جھان ھستی در این کتاب گاھی بھ صورت ثابت و تغییر ناپذیر 
است(مانند تابع ثابت در ریاضیات) و گاه ثبت واقعھ بھ صورت تعیین معادلھ ای برای آن است کھ شامل 
متغیر ھایی از قبیل اعمال بندگان می باشد پس ما از بعضی جھات مجبوریم و در برخی دیگر صاحب 

اختیار)

بی

روشن و آشکارکننده ھا - روشنگرھا - روشن و آشکارھامبيناٍت ـ349
بی

ت

روشن و آشکارکننده - روشنگر - روشن و آشکارمبينٍة ـ350
بی

ُمرديِمتـ351
ت

ُمردم (َیا َلْیَتِني ِمتُّ : کاش مرده بودم)ِمت ـ352
ت

بازگشت - رجوع (کلمھ متاب مصدر میمي از توبھ و بھ معناي رجوع است)متاِب ـ353
ب

متاع - کاال - ھر چیزي کھ از آن تمتع و بھره ببرند - محلی برای بھره مندی(عبارت "َمَتاعًا لَُّکْم"یعنی متاع ـ354
محلی برای بھره مند ی شما)

متاعمان - کاالیمانمتاِعنا ـ355

متاعشان - کاالیشانمتاعهمـ356

نابود و تباه شده (از ماده تبار بھ معناي ھالک است)متبر ـ357
تب

زنان ظاھر کنندهمتبرجاٍت ـ358
تب

ت

تعقیب شوندگانمتبعونَ ـ359
تب

دو پي در پي - دو پشت سر ھممتتاِبعيِن ـ360
تت

اب

ی

متجاِنٍفـ361
متمایل (از تجانف بھ معناي تمایل است، ثالثي مجرد آن جنف است کھ بھ معناي این است کھ دو پاي 

شخصي متمایل بھ خارج از اندام خود بشود  و در نتیجھ گشاد راه برود  در مقابل کلمھ حنف است، کھ بھ 
این معنا است کھ پاھاي شخصي از حالت استقامت متمایل بھ طرف داخل بشود، - بھ طوري کھ وقتي راه 

مي رود پاھا بھ یکدیگر سائیده بشود)

ت

ان

ف

متجاِورات ـ362
کنار ھمھا - از ھر سو بھ یکدیگر چسبیده ھا(از معصومین علیھم السالم روایت شده کھ فرموده اند : "و في 
االرض قطع متجاورات " معنایش این است کھ  یک قطعھ زمین در مجاورت قطعھ دیگري است، آن یکي 
حاصل خیز و پاک و این دیگري شوره زار است، عینا مانند مردمي کھ در مجاورت مردمي دیگر ھستند، 

ولي از سنخ یکدیگر نیستند)

ت

ت

كسي كھ (براي غافلگیري دشمن)از این سو بھ آن سو مي رود( تحّرف بھ معناي انحراف از خط وسط و متحرفاً ـ363
میل بھ حرف می باشد کھ بھ معناي طرف ھر چیزي است)

ت

ف

متحيزاً ـ364
تغییر مکان دھنده (تحیز بھ معناي گرفتن حیز بھ معناي مکان است و کلمھ فئة بھ معناي یک قطعھ از 

جماعت مردم است و تحیز بھ سوي فئھ بھ این معنا است کھ مرد جنگي از یک نفره تاختن صرفنظر نموده 
و خود را بھ طرف عده  اي از قوم خود بکشاند تا بھ اتفاق ایشان بجنگد)

ت

ی
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متِخذَـ365
گیرنده (کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 

یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" 
َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " 
َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، 

عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ت

متِخذَاِت ـ366
زنان گیرنده(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ت

ت

متِخِذي ـ367

گیرندگان ( در اصل "متخذین " بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)(کلمھ اخذ ھم بھ 
معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن 
عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و 
یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس 

در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 
جھتي بھ جھات دیگر است)

ت

ی

متراکم - خوشھ اي - روي ھم چیده شده (تراکب حب  انعقاد بعضي بر باالي بعضي دیگر است، نظیر متراِکباً ـ368
خوشھ گندم کھ در آن دانھ ھا روي ھم قرار دارد)

ت

ک

خاك (َذا َمْتَرَبٍة :خاك نشین - فقیر)متربٍةـ369
ت

ب

منتظر(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)متربص ـ370
ت

ب

ص

منتظران(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)متربصونَ ـ371
ت

ب

ص

منتظران(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)متربِصني ـ372
ت

ب

ص

ی

حیواني کھ از محلي بلند چون کوه و یا لبھ چاه و امثال آن سقوط کند و بمیرد .مترديةُ ـ373
ت

ی

مترفُوهاـ374
عیاشان - خوش گذراناِن مغرور و سرمست ( در اصل "مترفون " بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن 

حذف گردیده است .مترف اسم مفعول از ماده اتراف است، کھ بھ معناي زیاده روي در لذت بردن از نعمتھا 
است)

ت

ف

عیاشان - خوش گذراناِن مغرور و سرمست ( جمع مترف کھ اسم مفعول از ماده اتراف است، کھ بھ معناي مترِفني ـ375
زیاده روي در لذت بردن از نعمتھا است)

ت

ف

ی

مترِفيها ـ376
عیاشان آنھا - خوش گذراناِن مغرور و سرمست آنھا (در اصل مترفین بوده كھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع 

شدن حذف گردیده است . مترفین جمع مترف بوده کھ اسم مفعول از ماده اتراف،بھ معناي زیاده روي در 
لذت بردن از نعمتھا است)

ت

ف

ی

مترِفيِهمـ377
عیاشان آنان- خوش گذراناِن مغرور و سرمستشان ( در اصل "مترفین " بوده کھ چون مضاف واقع شده 

نون آن حذف گردیده است .مترف اسم مفعول از ماده اتراف است، کھ بھ معناي زیاده روي در لذت بردن 
از نعمتھا است)

ت

ف

ی

شبیھ بھ ھممتشاِبٍه ـ378
ت

ش

اب
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متشاِبهات ـ379

شبیھ بھ ھم ھا (محكمات آیاتي از قرآن ھستند كھ درك مقصود آنھا نیاز بھ آیات دیگر ندارد و لذا مستقًال مي 
توان بھ آن آیھ عمل نمود اما متشابھات آیاتي ھستند كھ درك مقصود اصلي آنھا تنھا با جمع نمودن آن با 

آیات دیگر وكمك گرفتن از "راسخون في العلم" كھ ھمان پیامبر صلي اهللا وعلیھ وآلھ و معصومین علیھم 
السالم مي باشند  میسرمي شود بھ عنوان مثال براي آیات محكمات، آیھ ي "َوَأِقِم ٱلصَّلٰوَة ِإنَّ ٱلصَّلٰوَة َتْنَھيٰ 
َعِن ٱْلَفْحَشاِء َوٱْلُمنَکِر "معنایش واضح و قابل عمل كردن است لذا ھركسي مي فھمد كھ باید بھ حكم قرآن 

كریم نماز بخواند اما آیھ ي "َلا َتْقَرُبوْا ٱلصََّلٰوَة َوَأنُتْم ُسَکاَريٰ " (بھ نماز نپردازید در حالیكھ مست كرده اید) 
ممكن است این تصور را در ذھن شنونده ي نا آشنا بھ بقیھ ي آیات قرآن بوجود آورد كھ نوشیدن شراب فقط 

قبل از نماز خواندن حرام است لذا این آیھ از متشابھات است ولي با رجوع بھ آیھ ي "ِإنََّما ٱْلَخْمُر َوٱْلَمْیِسُر 
َوٱْلَأنَصاُب َوٱْلَأْزَلاُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل ٱلشَّْیَطاِن َفـٱْجَتِنُبوُه َلَعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن " كھ از محكمات است این ابھام رفع مي 

گردد پس ابھام آیات متشابھ با رجوع بھ آیات محكمات رفع مي گردد)

ت

ش

اب

ت

افرادي کھ از بد خلقي ھمیشھ با ھم مشاجره داشتھ باشند (ازکلمھ َشِکس بھ معناي شخص بد اخالق است)متشاِکسونَ ـ380
ت

ش

ک

س

از ھم پاشیده (کلمھ تصدع بھ معناي پراکنده شدن بعد از التیام است)متصدعاً ـ381
ت

ص

زنان صدقھ دھنده (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب متصدقَاِت ـ382
است)

ت

ص

ت

صدقھ دھندگان- مردان صدقھ دھنده(صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق متصدِقنيـ383
آن زکات واجب است)

ت

ص

ی

آنانكھ مي خواھند پاك باشند و در جھت پاك شدن تالش مي كنند (تطھر بھ معناي پذیرفتن و شروع بھ متطَهِرين ـ384
طھارت است، یا بگو صرفنظر کردن جدي از پلیدي و برگشتن بھ اصل یعني طھارت است)

ت

ی

متعاِل ـ385
آن بلند مرتبھ اي كھ بر ھر بلند مرتبھ اي تسلط دارد ("متعال " مبالغھ در علو را مي رساند  و خداوند متعال 
است، براي اینکھ نھایت درجھ علو را دارد، چون علو او از ھر علوي بزرگتر است، پس او آن چنان عالیي 

است کھ بر ھر عالي دیگر از ھر جھت تسلط دارد)

ت

بھره مند كردم - برخوردار كردممتعت ـ386
ت

ت

بھره مندشان كردي - برخوردارشان كرديمتعتهم ـ387
ت

ت

از روي عمدمتعمداً ـ388
ت

بھره مند كردیم - برخورداركردیممتعنا ـ389
ت

او را بھره مند كردیم - او را برخورداركردیممتعناهـ390
ت

بھره مندشان كردیم - برخوردارشان كردیممتعناهم ـ391
ت

آن زنان را بھره مند كنید- آن زنان را برخوردار كنیدمتعوهن ـ392
ت

جدا جدا - متعدد - متفرقمتفَرقٍَةـ393
ت

ف

جدا جدا ھا - پراكنده ھا - متعددھا - متفّرقھامتفَرقُونَ ـ394
ت

ف

متقَاِبِلني ـ395
روبروي ھمھا- رو در روی یکدیگر(در عبارت"َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِھم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلىٰ ُسُرٍر مَُّتَقاِبِلیَن" 

در این آیھ ھم می توان"ِإْخَوانًا" را قید حالت(مفعول فیھ) گرفت و ھم بیان کننده دلیل و جھت(مفعول لھ) و 
بھتر اینکھ ھر دو معنی را با ھم جمع کرد آنگاه معنی آیھ می شود:"ھر چھ از خیانت، حسد، کینھ، دشمني 
و خشم در درون سینھ ھایشان(بھشتیان) بود را کندیم و بیرون کشیدیم تا مانند برادران بر تختھایي رو در 

روي یکدیگر قرار بگیرند")

ت

اب

لی
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انتقال شما از حالي بھ حالي - محل رفت وبازگشت شمامتقَلَّبکُم ـ396
ت

لب

ک

متقُونَـ397

پرھیزگاران- کسانی کھ از فرامین الھي اظاعت کرده و از آن چھ حرام نموده می پرھیزند و مدام بھ یاد 
پروردگار خویشند(کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد 
.از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال 

نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا 
معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار 

متعال)

ت

متِقنيـ398

پرھیزگاران- کسانی کھ از فرامین الھي اظاعت کرده و از آن چھ حرام نموده می پرھیزند و مدام بھ یاد 
پروردگار خویشند(کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد 
.از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال 

نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا 
معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار 

متعال)

ت

ی

تكیھ دھندگان (کلمھ متکئین جمع اسم فاعل از باب افتعال است کھ مصدر آن إتکاء مي باشد و اتکاء بھ معناي متِکؤونَ ـ399
تکیھ دادن بھ پشتي و یا مثل آن است)

ت

ک

تكیھ گاه - پشتيمتکَئاً ـ400
ت

ک

تكیھ دھندگان (کلمھ متکئین جمع اسم فاعل از باب افتعال است کھ مصدر آن إتکاء مي باشد و اتکاء بھ معناي متِکِئني ـ401
تکیھ دادن بھ پشتي و یا مثل آن است)

ت

ک

ی ئ

متکَبٍر ـ402

متکبر آن کسي است کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایاند-کسی کھ خود را بسیار بزرگ نشان می دھد ( 
كبریاء بھ معني بزرگي بسیارو سرخم نیاوردن در برابر ھیچ كس است و مبالغھ در کبر را مي رساند و در 
عظمت ھاي غیر حسي استعمال مي شود، کھ برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال  است لذا 
صفت متكبر تنھا برازنده ي پروردگار تعالي است چون اوست كھ بزرگي خویش را از كسي نگرفتھ است 

وھمانگونھ كھ آن كس كھ لباسي بسیار بزرگتر از اندازه ي خود بپوشد خود را زشت كرده است صفت 
متكبر براي غیر خدا زشت و براي خداي تعالي زیباست)

ت

ک

ب

کسي کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایاند - آنكھ خود را برتر از دیگران بداند(این صفت تنھا در مورد متکَبر ـ403
خداوند صفت نیکویي است چون جامھ بزرگي تنھا برازنده اوست)

ت

ک

ب

کساني کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایانند - آنانكھ خود را برتر از دیگران بداند(صفت متكبر تنھا در متکَبِرين ـ404
مورد خداوند صفت نیکویي است چون جامھ بزرگي تنھا برازنده اوست)

ت

ک

ب

ی

آنان کھ با تصنع و خودآرایي خود را داراي چیزي کھ آن را ندارد نشان مي دھندمتکَلِِّفني ـ405
ت

ک

ف

ی

متلَقِّياِن ـ406
دو گیرنده (کلمھ تلقي و تلقن بھ معناي گرفتن است . و مراد از متلقیان در عبارت " ِإْذ َیَتَلقَّي ٱْلُمَتَلقَِّیاِن َعِن 

ٱْلَیِمیِن َوَعِن ٱلشَِّماِل َقِعیٌد " دو فرشتھ اي است کھ موکل بر انسانند و عمل او را تحویل گرفتھ آن را با نوشتن 
حفظ مي کنند)

تل

ُمردیدِمتمـ407
ت

تمام كننده - كامل كنندهمِتم ـ408
ت

ُمرده شدید - قبض روح شدیدمتم ـ409
ت

مسابقھ دھندگان (کلمھ تنافس بھ معناي زورآزمایي افراد در ربودن چیزي از دست یکدیگر است)متناِفسونَ ـ410
تن

ف

س

زیركان - آنانكھ از ظواھر امور بھ حقیقت و باطن آنھا پي مي برند (کلمھ توسم بھ معناي تفرس و منتقل متوسِمني ـ411
شدن از ظاھر چیزي بھ حقیقت و باطن آنست)

ت

س

ی
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متوفِّيک ـ412
میراننده تو- گیرنده ی کامل تو(ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن 

بطور کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ مي 
شود، از این کلمھ استفاده شده است)

ت

ف

ی

ک

توّکل کنندگان(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل متوکِّلُونَ ـ413
است)

ت

ک

توّکل کنندگان(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل متوکِِّلني ـ414
است)

ت

ک

لی

ِكْي - چھ وقت است؟ - چھ زمانی است؟متٰىـ415
ت

ى

نیرومندي کھ ھیچ چیز ناتوانش نمي کندمِتني ـ416
تی

محل رجوع - محل گردھمایي(از ماده  ث - و - ب  است، کھ بھ معناي برگشتن است)مثَابةً ـ417
ب

بھ ھم مرتبط - جفت جفت (ظاھرا مثاني جمع مثنیھ - بھ فتح میم - یعني اسم مفعول از ماده ثني باشد کھ بھ 
معناي برگرداندن و تغییر جھت (شكستن) باشد، ھمچنانکھ در جاي دیگر قرآن آمده : یثنون صدورھم و 
آیات قرآني را از این رو مثاني نامیده کھ بعضي مفسر بعضي دیگر است و وضع آن دیگري را روشن 
مي کند و ھر یک بھ بقیھ نظر و انعطاف دارد، ھمچنانکھ جملھ "کتابا متشابھا مثاني" اشاره بھ این معنا 
دارد، براي اینکھ ھم آن را متشابھ خوانده کھ معنایش شباھت بعضي آیات آن با بعضي دیگر است و ھم 

مثاني نامیده . و در کالم رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) نیز آمده کھ در صفت قرآن فرموده : 
بعضي از آن بعضي دیگر را تصدیق مي کند . و ھمچنین از علي (علیھ السالم) نقل شده کھ فرموده است : 

قرآن بعضي آیاتش ناطق بھ حال بعضي دیگر و بعضي از آن شاھد بر بعضي دیگر است . از طرفي ممکن 
 است کلمھ مذکور را جمع مثني بھ معني مکرر بگیریم، کھ باز کنایھ از این مي شود کھ بعضي از آیاتش 

بعضي دیگر را بیان مي کند

ی

بھ عنوان مثال در سوره مبارکھ حمد می فرماید"اھدنا الصراط المستقیم" و در سوره مبارکھ یس می 
فرماید:"ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم: اینکھ مرا بپرستید، ھمین صراط مستقیم است" پس این دو آیھ مثانی 

و جفت ھم ھستند چون در انتقال یک معنی واحد بھ ھم کمک می کنند)
ھالک شده-ھالکمثْبوراً ـ419

ثب

ھر وسیلھ اي کھ با آن وزنھا را مي سنجند - ھم وزن با("ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل " ھم وزن دانھ ي خردلي)ِمثْقَالَـ420
ث

سنگین بار (اسم مفعول از مصدر ِاثقال (باب افعال)بھ معناي تحمیل ثقل و سنگیني )مثْقَلَةٌ ـ421
ث

مثْقَلُونَ ـ422
سنگین باران (جمع اسم مفعول از مصدر ِاثقال (باب افعال)بھ معناي تحمیل ثقل و سنگیني و کنایھ است از 
مشقت ومعناي عبارت "َأْم َتْسَأُلُھْم َأْجرًا َفُھم مِّن مَّْغَرٍم مُّْثَقُلوَن " این است کھ : نھ، بلکھ مي پرسیم نکند تو از 

ایشان دستمزدي در مقابل تبلیغ رسالتت مطالبھ کرده اي و ایشان براي تحمل این خسارتي کھ بدون جرم باید 
بپردازند بھ زحمت افتاده اند ؟)

ث

مثَلُـ423

َمثل - ِمثال - وصف - صفت (در عبارتھایي نظیر :مثل الفریقین کاالعمي و االصم و البصیر و السمیع ھل 
یستویان .کلمھ مثل بھ معناي وصف است، ولي بیشتر در مثلھاي رایج در بین مردم استعمال مي شود و آن 

این است کھ معنایي از معاني پوشیده و مخفي از ذھن شنونده را با امري محسوس و یا نزدیک بھ محسوس 
برایش بیان کني تا ذھنش با آن معناي پنھان و دقیق انس پیدا کند و فھمش از آن امر محسوس بھ آن امر 

معقول کھ مقصود گوینده است منتقل گردد .مثل در اصل بھ معناي صفت است و اگر مثل ھاي معروف را 
ھم مثل گفتھ اند چون صفتي است کھ در زبانھا مي گردد و در ھر جاي مناسب و مشابھي از آن استفاده مي 

كنند. و در قرآن كریم ھم در عبارت " ِلّلِھ ٱْلَمَثُل ٱْلَأْعَليٰ" از معني اصلي آن یعني "صفت" استفاده شده است)

ث

ماننِد - مثلِ ِمثْلُـ424
ث

عقوبتھا (جمع َمثـُلھ)مثُلَات ـ425
ث

ت

مثَاِنيـ418
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مانند شما - مثل شماِمثْلَکُم ـ426
ثل

ک

مانند ما - مثل ماِمثْلُنا ـ427
ثل

مثل آن - مانند آنِمثِْلِهـ428
ثل

مثل آن - مانند آنِمثْلُهاـ429
ثل

مانند ایشانِمثْلُهم ـ430
ثل

مثل آنان - مانند آنانِمثْلَهن ـ431
ثل

مثْلَٰي ـ432
شبیھ تر(کلمھ مثلي مؤنث امثل است، ھمچنان کھ فضلي و کبري مؤنث افضل و اکبر است و کلمھ مثلي بھ 

معناي شبیھ تر است و طریقھ مثلي آن سنتي است کھ بھ حق نزدیکتر باشد و یا بھ بر آوردن آرزوھاي مردم 
نزدیکتر باشد و مقصود فرعون از این طریقھ کھ بھ خیال خودش بھ حق نزدیک تر است طریقھ وثنیت است 

کھ مذھب رسمي مصر آن روز بوده است و آن عبارت است از پرستش آلھھ و قبل از ھمھ آنھا خود 
فرعون، کھ الھ قبط بود)

ثل

ی

دو برابر آن ( در اصل "مثلین "بوده کھ نون آن چون مضاف واقع شده حذف شده است)ِمثْلَيهاـ433
ثل

ی

دو برابر آنھا ( در اصل "مثلین "بوده کھ نون آن چون مضاف واقع شده حذف شده است)ِمثْلَيِهم ـ434
ثل

ی

دو گانھ - دو تایيمثْنٰي ـ435
ثن

ی

جایگاه شما - محل استقرار و سکونت شما(اسم مکان از ماده ثوي یثوي ثواء و بھ معناي محل اقامت با مثْواکُم ـ436
استقرار است)

ث

ک

جایگاه او - منزلت او (اسم مکان از ماده ثوي یثوي ثواء و بھ معناي محل اقامت با استقرار است)مثْواهـ437
ث

جایگاه من - منزلت من(اسم مکان از ماده ثوي یثوي ثواء و بھ معناي محل اقامت با استقرار است)مثْوايـ438
ث

ی

پاداش - جزا (ھم در مورد اعمال بد و ھم درمورد اعمال خوب)مثُوبةً ـ439
ث

ب

استقرار و سکونت (اسم مکان از ماده ثوي یثوي ثواء و بھ معناي محل اقامت با استقرار است)مثْويـ440
ث

ی

محلھاي نشستن - مجالسمجاِلِس ـ441
ال

س

مجاِهدونَـ442
جھاد كنندگان(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ 

استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند و لیکن گاھي 
بھ طور مجاز توسعھ داده مي شود بھ طوري کھ شامل دفع ھر چیزي کھ ممکن است شري بھ آدمي برساند 

مي شود)

مجاِهِدينـ443
جھاد كنندگان(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ 

استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند و لیکن گاھي 
بھ طور مجاز توسعھ داده مي شود بھ طوري کھ شامل دفع ھر چیزي کھ ممکن است شري بھ آدمي برساند 

مي شود)

ی

اجتماع کنندگانمجتِمعونَـ444
ت

قطع شدهمجذُوٍذ ـ445

حركت كردنشمجراها ـ446
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مجِرم ـ447

گناھكار (کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است و 
باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند 

استعمال شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است 
و اکتساب مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا 
بھ درختی تشبیھ شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی 

را کسب نموده است)

مجِرمونَـ448

گناھكاران (کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است 
و باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند 

استعمال شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است 
و اکتساب مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا 
بھ درختی تشبیھ شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی 

را کسب نموده است)

مجِرِمنيـ449

گناھكاران (کلمھ جرم بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است 
و باب افعال آن یعني أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند 

استعمال شده، پس کلمھ جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است 
و اکتساب مکروه و زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا 
بھ درختی تشبیھ شده اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی 

را کسب نموده است)

ی

مجِرِميها ـ450

گناھكاران آن(در اصل مجرمین بوده  کھ بھ دلیل مضاف واقع شدن نون آن حذف گردیده است . کلمھ جرم 
بھ طوري کھ راغب در مفرداتش گفتھ در اصل بھ معناي چیدن میوه از درخت است و باب افعال آن یعني 
أجرم بھ معناي صاحب جرم شدن است، ولي بھ عنوان استعاره در ھر کار ناپسند استعمال شده، پس کلمھ 
جرم - بھ ضمھ یا فتحھ جیم، بھ معناي اکتساب و كسب كردن مکروه  و زشتی است و اکتساب مکروه و 

زشتي بھ معناي معصیت و گناه است. بنابراین در مورد کلمھ مجرم، گناھان و زشتیھا بھ درختی تشبیھ شده 
اند کھ فرد مجرم از میوه آن درخت چیده است پس مجرم کسی است کھ گناه و زشتی را کسب نموده است)

ی

محل جمع شدن - محل بھ ھم رسیدن - محل برخوردمجمع ـ451

جمع شدهمجموعـ452

جمع شده ھامجموعونَـ453

فردي کھ جن در او حلول کرده و  با زبان آن جن حرف مي زندمجنونٌ ـ454

مجوس ـ455

زرتشتي (بنا بھ روایات آییني آسماني بوده کھ دچار تحریف گشتھ است و منظور از مجوس قوم معروفي 
ھستند کھ بھ زرتشت گرویده، کتاب مقدسشان اوستا نام دارد . چیزي کھ ھست تاریخ حیات زرتشت و زمان 

ظھور او بسیار مبھم است، بھ طوري کھ مي توان گفت بھ کلي منقطع است . این قوم کتاب مقدس خود را 
در داستان استیالي اسکندر بر ایران بھ کلي از دست دادند و حتي یک نسخھ از آن نماند، تا آنکھ در زمان 
ملوک ساساني مجددا بھ رشتھ تحریر در آمد و بھ ھمین جھت ممکن نیست بر واقعیت مذھب ایشان وقوف 
یافت . آنچھ مسلم است، مجوسیان معتقد ھستند کھ براي تدبیر عالم دو مبدأ است، یکي مبدأ خیر و دیگري 
مبدأ شر . اولي نامش یزدان(اھورامزدا) و دومي اھریمن و یا اولي نور و دومي ظلمت است . و نیز مسلم 

است کھ ایشان مالئکھ را مقدس دانستھ، بدون اینکھ مانند بت پرستان براي آنھا بتي درست کنند، بھ آنھا 
توسل و تقرب مي جویند . و نیز مسلم است کھ عناصر بسیطھ - و مخصوصا آتش را - مقدس مي دارند . و 

در قدیم االیام مجوسیان در ایران و چین و ھند و غیر آنھا آتشکده ھایي داشتند آنان وجود ھمھ عالم را مستند 
بھ  اھورامزدا دانستھ، او را ایجاد کننده ھمھ مي دانستند)

س

اجابت کنندهمِجيب ـ456
ی

ب
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اجابت كنندگانمِجيبونَـ457
یب

داراي شرافت گسترده - بسیار و ھمیشھ شریف و بزرگوار و کریم (کلمھ مجد کھ کلمھ مجید از آن اشتقاق مِجيِد ـ458
یافتھ بھ معناي شرف وسیع است)

ی

محرابھا - نمازگاھھامحاِريب ـ459
ی

ب

ِمحاِل ـ460
بھ کاربردن نقشھ و تدبیري کھ طي آن ضعف طرف مقابل آشکار شود(مصدر باب مفاعلھ از ماحل - 

یماحل. عبارت "" یعنی پروردگار چنان نقشھ و تدبیرش محکم و بی نقص است کھ در مقابلھ با آن پیروزی 
و برتری محال است)

محبوبیتمحبةً ـ461
ب

آن کس یا چیزي کھ نزدش حاضر شده اند (عبارت "ُکلُّ ِشْرٍب مُّْحَتَضٌر "یعني : ھریك در زمان نوبت خود محتضر ـ462
بر سر آب حاضر شوند)

ت

ض

محتِظِرـ463

روي ھم ریختھ - روي ھم انباشتھ (کلمھ محتظر بھ معناي صاحب حظیره است، یعني چھار دیواري کھ 
براي دامداري ساختھ مي شود و بھ زبان فارسي آن را قلعھ و یا بھاربند گویند و ھشیم محتظر درختھاي 

خشکیده و مانند آن است، کھ صاحب حظیره آن را براي مصرف کردن در قلعھ خود جمع مي کند . و در آیھ 
"ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم َصْیَحًة َواِحَدًة َفَکاُنوْا َکَھِشیِم ٱْلُمْحَتِظِر "مي فرماید فقط یک صیحھ بر آنان فرستادیم و ھمگي 

مانند چوب خشک روي ھم ریختند)

ت

محجوبونَ ـ464

آنانکھ در حجاب و پرده قرار گرفتھ اند (مراد از محجوب بودن از پروردگارشان در روز قیامت محروم 
بودنشان از کرامت قرب و منزلت او است ویا محجوب بودن از رحمت خداست ومعنایش این نیست کھ از 
معرفت خدا محجوبند، چون در روز قیامت ھمھ حجابھا برطرف مي شود، یعني ھمھ اسبابھاي ظاھري کھ 
در دنیا واسطھ میان خدا و خلق بودند از کار مي افتند و در نتیجھ تمام خالیق معرفتي تام و کامل بھ خداي 

تعالي پیدا مي کنند، ھمچنان کھ فرمود : لمن الملک الیوم هللا الواحد القھار و نیز فرمود : و یعلمون ان اهللا ھو 
الحق المبین)

ب

ممنوع شده با تحریم (حجرا محجورا عبارتي بوده کھ براي دفاع از خود در عرب مرسوم بوده یعني بر تو محجوراً ـ465
حرام است کھ متعرض من شوي، چون ماه حرام است)

جدید و نومحدٍث ـ466
ث

حذر شده - پرھیز شده ( عبارت "ِإنَّ َعَذاَب َربَِّک َکاَن َمْحُذورًا" یعني : عذاب پروردگارت شایستھ پرھیز محذُوراً ـ467
است)

ِمحراب ـ468

محراب (محراب مسجد را بقول بعضي از این جھت محراب خوانده اند کھ آنجا جاي حرب و ستیز نمودن با 
دشمن و با ھواي نفس است و بعض دیگر گفتھ اند : بدین جھت محراب خوانده شده کھ انسان جا دارد کھ در 
آنجا حریب یعني بریده از کارھاي دنیا و پراکندگي خاطر باشد . بعضي دیگر گفتھ اند : اصل در این کلمھ، 

محراب خانھ بوده کھ بھ معناي صدر مجلس و باالي خانھ است و سپس در مسجد استعمالش کرده صدر 
مسجد را ھم محراب مسجد خواندند . بعضي دیگر گفتھ اند : در اصل لغت، کلمھ محراب نامگذاري شده 

براي محل عبادت در مسجد و این نام مخصوص صدر مجلس در مسجد است، چیزي کھ ھست در 
صدرسایر مجالس ھم استعمال شده، جائي را ھم کھ شبیھ بھ محراب مسجد است محراب خوانده اند . بھ نظر 

مي رسد این احتمال از سایر احتماالت صحیح تر باشد، براي اینکھ قرآن ھم آن را در محراب معبدھا 
استعمال کرده و فرمود : یعملون لھ ما یشاء من محاریب و تماثیل)

ب

آزاد شده ازقیدوبند(درآیھ شریفھ 35سوره مباركھ آل عمران مقصوداین است كھ بھ جاي خدمت بھ مادرش محرراً ـ469
خدمتكارخانھ خداشود)

محرمـ470
حرمت داده شده(در عبارت "َبْیِتَک ٱْلُمَحرَِّم" منظور این است کھ در کنار خانھ کعبھ برخی از کارھا کھ در 

مورد دیگر خانھ ھا مانعی ندارد، ممنوع و حرام است مثل اینکھ در محدوه این خانھ نباید آسیبی بھ ھیچ 
جانداری رساند)

حرام شده - ممنوع شده (ھم ممنوع حكمي وھم قھري)محرم ـ471
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حرام شده - ممنوع شده (ھم ممنوع حكمي وھم قھري)محرمةٌ ـ472

محروممحروِم ـ473

محرومانمحرومونَـ474

نیكوكار- زیبایی آفرین(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن محِسن ـ475
رغبت کند پس معني آن فراتر از نیکوکاري است و شامل کارھایي مانند ھنر نیز مي شود)

س

زنان نیكوكار- زنان زیبایي آفرین(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ محِسناِت ـ476
سوي آن رغبت کند پس معني آن فراتر از نیکوکاري است و شامل کارھایي مانند ھنر نیز مي شود)

س

ت

نیكوكاران-زیبایي آفرینان(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن محِسنونَ ـ477
رغبت کند پس معني آن فراتر از نیکوکاري است و شامل کارھایي مانند ھنر نیز مي شود)

س

نیكوكاران-زیبایي آفرینان(حسن عبارت است از ھر چیزي کھ بھجت و شادابي آورد و انسان بھ سوي آن محِسِننيـ478
رغبت کند پس معني آن فراتر از نیکوکاري است و شامل کارھایي مانند ھنر نیز مي شود)

س

نی

تھیدست(از ماده حسر بھ معناي انقطاع و یا عریان شدن است)محسوراً ـ479
س

گردآوري شده -محشور شده(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و محشورةً ـ480
اجبار است)

ش

محصناِت ـ481
زنان شوھر دار- زنان آزاد و غیرکنیز- زنان با عفت(نمونھ مورد اول در آیھ شریفھ 24 از سوره مبارکھ 

نساء و دو مورد بعدی ھم بھ ترتیب در آیھ 25 ھمین سوره استفاده شده است. اصلش ازاحصان بھ معني منع 
است و قلعھ را ھم از این جھت حصن مي گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر 

دار ھم از این جھت محصنة گفتھ مي شود چون شوھرش او را از تعرض دیگران حفظ مي کند.در مورد 
زنان در سھ مورد بھ كار مي رود :شوھردار بودن -آزادي - عفت داشتن)

ص

ت

منع شده - محكم شده (در اصل از احصان بھ معني مانع شدن، درعبارت"ُقًري مَُّحصََّنٍة " منطقھ اي كھ با محصنٍة ـ482
قلعھ اي محكم احاطھ شده وحفاظت مي شود)

ص

محِصِنني ـ483
زنان با عفت (اصلش ازاحصان بھ معني منع است و قلعھ را ھم از این جھت حصن مي گویند چون از 

ورود اغیار منع و جلوگیري مي کند و زن شوھر دار ھم از این جھت محصنة گفتھ مي شود چون شوھرش 
او را از تعرض دیگران حفظ مي کند.در مورد زنان در سھ مورد بھ كار مي رود :شوھردار بودن، آزادي 

و عفت داشتن)

ص

نی

احضار شدهمحضراً ـ484
ض

احضار شده ھامحضرونَ ـ485
ض

احضارشدگانمحضِرين ـ486
ض

ی

احضار شدگانمحضِرين ـ487
ض

ی

ممنوع - جلوگیري شدهمحظُوراً ـ488

حفظ شده (حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ محفُوٍظ ـ489
دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود)

ف
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محکَمات ـ490

محکمھا (محكمات آیاتي از قرآن ھستند كھ درك مقصود آنھا نیاز بھ آیات دیگر ندارد و لذا مستقًال مي توان 
بھ آن آیھ عمل نمود اما متشابھات آیاتي ھستند كھ درك مقصود اصلي آنھا تنھا با جمع نمودن آن با آیات 

دیگر وكمك گرفتن از "راسخون في العلم" كھ ھمان پیامبر صلي اهللا وعلیھ وآلھ و معصومین علیھم السالم 
مي باشند  میسرمي شود بھ عنوان مثال براي آیات محكمات، آیھ ي "َوَأِقِم ٱلصَّلٰوَة ِإنَّ ٱلصَّلٰوَة َتْنَھيٰ َعِن 

ٱْلَفْحَشاِء َوٱْلُمنَکِر "معنایش واضح و قابل عمل كردن است لذا ھركسي مي فھمد كھ باید بھ حكم قرآن كریم 
نماز بخواند اما آیھ ي "َلا َتْقَرُبوْا ٱلصََّلٰوَة َوَأنُتْم ُسَکاَريٰ " (بھ نماز نپردازید در حالیكھ مست كرده اید) ممكن 
است این تصور را در ذھن شنونده ي نا آشنا بھ بقیھ ي آیات قرآن بوجود آورد كھ نوشیدن شراب فقط قبل 

از نماز خواندن حرام است لذا این آیھ از متشابھات است ولي با رجوع بھ آیھ ي "ِإنََّما ٱْلَخْمُر َوٱْلَمْیِسُر 
َوٱْلَأنَصاُب َوٱْلَأْزَلاُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل ٱلشَّْیَطاِن َفـٱْجَتِنُبوُه َلَعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن " كھ از محكمات است این ابھام رفع مي 

گردد پس ابھام آیات متشابھ با رجوع بھ آیات محكمات رفع مي گردد)

ک

ت

محكم - استوارمحکَمةٌ ـ491
ک

تراشنده ھامحلِِّقني ـ492
ی

محل فرود آمدن اومِحلَّه ـ493

محل فرود آمدن اومِحلُّها ـ494

حالل كنندگان (در اصل "ُمِحلِّین" نون آن چون مضاف واقع شده حذف گردیده است. اصلش ازکلمھ ِحّل بھ مِحلِّي ـ495
معناي باز کردن گره است)

ی

محمدـ496

نام مبارک پیامبر گرامي اسالم، آخرین و برترین پیامبر خدا صلي اهللا علیھ وآلھ وسّلم بھ معني الیق ستایش 
شده (از رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) پرسیدند : چرا بھ نام احمد و محمد و بشیر و نذیر نامیده 

شدید . فرمود : اما "محّمد" نامیده شدم، بدین جھت کھ من در زمین محمود و از نظر دوست و دشمن 
ستوده ام  و اما "أحمد"(ستوده تر) نامیده شدم بدین جھت کھ من در آسمان احمد و ستوده تر از ستودگیم در 

زمینم و اما بشیر خوانده شدم بھ خاطر این کھ ھر کس مرا اطاعت کند بھ بھشت بشارت دارد و نذیر خوانده 
شدم چون خدا ھر کسي را کھ نافرمانیم کند از آتش انذار کرده)

ستوده شدهمحموداًـ497

محو كردیممحونا ـ498

زنده بودنشان - زندگیشانمحياهمـ499

زنده بودنم - زندگیممحياي ـ500
ی

راه گریز - مفّر(محیص از ماضي حاص کھ بھ معناي عدول کرد یا جا عوض کرد و یا گریزگاھي یافت و مِحيٍص ـ501
از آنجا پا بھ فرار گذاشت،مي باشد)

ی

ص

مِحيِض ـ502

عادت ماھیانھ زنان - حیض- قائدگي (چرخھٔ قاعدگي یا سیکل قاعدگي در واقع تغییرات فیزیولوژیکي است 
کھ در زنان بارور جھت تولیدمثل جنسي رخ مي دھد و ھر ماه یک تخمک بالغ شده و آمادهٔ تشکیل جنین 

میشود. در این مدت بھ تدریج بافت رحم نیز آمادهٔ نگھداري جنین میشود. اگر لقاح صورت نگیرد، تخمک 
دفع شده و بافت پوششي رحم ریزش میکند كھ بھ خروج بافت پوششي رحم (كھ بیشتر شبیھ خون است) از 
رحم حیض یا قائدگي مي گویند . این فرآیند بھ طور طبیعي در دوران باروري جنسي گونھ ھاي پستانداران 
ماده رخ مي دھد. چرخھٔ قاعدگي زنان در دوران بارداري و شیردھي متوقف میشود. چرخھٔ قاعدگي از 

دوران بلوغ تا زمان یائسگي ادامھ مییابد. مدت خونریزي قاعدگي براي چندروز، معموال 3 تا 5 روز طول 
میکشد، اما بین 2 تا 8 روز نیز میتواند متغیر باشد. نزدیكي درزمان حیض بھ دلیل تقارن با انقبضات 

شكمي دردناكي كھ عامل خروج بافت پوششي رحمي قبلي مي باشند، براي زنان آزار دھنده است از طرفي 
بھ جھت ناقص بودن بافت پوششي رحم زمان بسیار نامناسبي براي بارداري و لقاح مي باشد)

ی

ض
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احاطھ كننده - آن چیز یا آن كسي كھ درپیرامون دیگري از ھر طرف قرار دارد(احاطھ پروردگار بھ ھر مِحيطٌ ـ503
چیز بھ این معنی است کھ تمام جوانب ھر چیزی وابستھ کامل بھ اوست)

ی

ھمواره و بی اندازه احاطھ کننده - آن چیز یا آن كسي كھ درپیرامون دیگري از ھر طرف قرار داردمِحيطَةٌ ـ504
ی

زنده كنندهمحِيي ـ505
ی

ی

درد زاییدنمخاض ـ506
ض

تواضع كنندگان(کلمھ خبت بھ معناي زمین مطمئن و محکم است و بھ تدریج در معناي نرمي و تواضع مخِبِتني ـ507
استعمال شده)

بت

ی

مختالـ508
کسي است کھ دستخوش خیاالت خود شده و خیالش او را در نظر خودش شخصي بسیار بزرگ جلوه داده، 

در نتیجھ دچار بھ کبر گشتھ و از راه صواب گمراه شده است ( اسب را ھم اگر خیل مي خوانند براي این 
است کھ با غرور راه مي رود)

گوناگونمختِلف ـ509
تل

ف

گوناگونھا - آنان کھ با یگدیگر اختالف دارندمختِلفُونَـ510
تل

ف

گوناگونھا - آنان کھ با یگدیگر اختالف دارندمختِلِفني ـ511
تل

ف

ی

مختوٍم ـ512
سر بستھ ومھر و موم شده (روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ 

قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر 
مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن 
اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن 

بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود

ت

واگذاشتھ شده و یاري نشده (از خذالن و خذالن بدین معنا است کھ آن کس کھ آدمي احتمال مي دھد او را مخذُولًاـ513
یاري کند در ھنگام احتیاج یاري نکند)

خارج كنندهمخِرج ـ514

خارج كردن (مصدر میمي است و مخرج صدق یعني خارج كردني كھ ھمھ لوازم یك خروج موفق و در مخرج  ـ515
سالمت كامل را داشتھ باشد)

محل خروجمخرجاً ـ516

بیرون آورده شده ھامخرجونَ ـ517

بیرون آورده شده ھامخرِجني ـ518
ی

خوار و رسوا كننده(خزی: خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشد)مخِزي ـ519
ی

مخِسِرينـ520
خسارت زنندگان - کم فروشان (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا 
بعضي از آن مانند یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین 

رفتھ است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

س

ی

سبز شدهمخضرةً ـ521
ض

بي خار(مخضود ھر شاخھ اي است کھ تیغش بریده شده باشد و دیگر خار در آن نباشد)مخضوٍد ـ522
ض
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مخلَّدونَـ523
جاوداني شده ھا (کلمھ مخلدون اسم مفعول از باب تفعیل از ماده خلود است، کھ بھ معناي دوام است، یعني 

پسراني بھشتي بھ آنان خدمت مي کنند کھ تا ابد بھ ھمان قیافھ پسري و جواني باقیند و گذشت زمان اثري در 
آنان نمي گذارد .

بعضي از مفسرین گفتھ اند : مخلدون از ماده خلد - بھ فتحھ خاء و الم - است کھ بھ معناي گوشواره است و 
مراد این است کھ خدمتکاران نامبرده گوشواره بگوشند)

خالص شدهمخلَصاً ـ524
ص

خالص كنندهمخِلصاً ـ525
ص

خالص كننده ھامخِلصونَ ـ526
ص

خالص كننده ھامخِلِصنيـ527
ص

ی

خالص شده ھامخلَِصني ـ528
ص

ی

تخلف كننده(ُمْخِلَف َوْعِد : عھد شكن)مخِلف ـ529
ف

برجاي ماندگان - متخلفان (کلمھ مخلفون اسم مفعول از ماده خلف بھ معناي باقي گذاردن بعد از رفتن است)مخلَّفُونَـ530
ف

برجاي ماندگان - متخلفان (کلمھ مخلفون اسم مفعول از ماده خلف بھ معناي باقي گذاردن بعد از رفتن است)مخلَِّفني ـ531
ف

ی

آنچھ خلقتش كامل شدهمخلَّقٍَة ـ532

قحطي و گرسنگيمخمصٍةـ533
ص

گسترد - كشیدمد ـ534

مداً ـ535
كشش - کمک (کلمھ مد و امداد بھ یک معنا است، منتھا امداد بیشتر در کارھاي پسندیده و مد بیشتر در 

موارد ناپسند استعمال مي شود و منظور از عبارت " َمن َکاَن ِفي ٱلضََّلاَلِة َفْلَیْمُدْد َلُھ ٱلرَّْحَمـُٰن َمّدًا "کھ آن کس 
کھ در طریق گمراھي اصرار و لجاجت داشتھ باشد خداوند نیز دست او را باز مي گذارد تا بیشتر در 

گمراھي فرو رود)
شھرھا (جمع مدینة)مداِئِن ـ536

ائ

ُمَرّكب - جوھرِمداداً ـ537

پشت کننده - رویگردانمدِبراً ـ538
ب

مدبراِت ـ539
تدبیر کنندگان ( تدبیر کھ با ُدُبر بھ معني پشت از یک ریشھ است بھ معناي این است کھ چیزي را بعد ازیا 

در پي و پشت چیز دیگر بگیریم بھ عبارت دیگر بھ برنامھ ریزي براي مدیریت یکپارچھ یک مجموعھ 
مرتبط باھم کھ تمام اعضاي آن زنجیر وار از ھم تأثیر مي پذیرند تدبیر مي گویند)

ب

ت

پشت کنندگان - رویگردانانمدِبِرين ـ540
ب

ی

گسترده شود - کشیده شود(درعبارت "و اذا األرض مدت " ظاھرا منظور از کشیده شدن زمین گشاد شدن مدت ـ541
آن است)

ت

مدثِّر ـ542
جامھ بھ خود پیچیده - پتو و رو انداز بھ خود پیچیده (در اصل متدثر بوده، کھ از مصدر  تدثر مشتق شده و 

معنایش پیچیدن جامھ و پتو و امثال آن بھ خود در ھنگام خواب است و خطاب در این جملھ بھ رسول خدا 
(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) است، کھ در چنین حالي بوده و لذا بھ ھمان حالي کھ داشتھ یعني پتو بھ خود 

پیچیده مورد خطاب قرار گرفتھ، تا مالطفت را برساند، نظیر جملھ یا ایھا المزمل کھ این انس و مالطفت را 
مي رساند)

ث
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مغلوبین(از ادحاض بھ معني ھالك كردن و باطل كردن وغالب شدن)مدحِضني ـ543
ض

ی

رانده شده بھ خواري و ذلتمدحوراًـ544

داخل كردن(مصدر میمي است و مدخل صدق یعني داخل كردني كھ ھمھ لوازم یك دخول موفق و در مدخلَ ـ545
سالمت كامل را داشتھ باشد)

جایگاه (در عبارت "َوُنْدِخْلُکم مُّْدَخالًَ َکِریمًا")مدخلًاـ546

مدخلًاـ547
کوره راھي  کھ بھ زحمت بتوان از آن عبور کرد -راه زیر زمیني(در اصل متدخل، در باب افتعال بوده کھ 

حرف "تا"بھ دال تبدیل و سپس در دال بعدي ادغام شده است. بنا بھ روایتي از امام صادق (علیھ السالم) 
فرمود این کلمھ بھ معناي راه زیر زمیني است)

بھ عنوان كمكمدداًـ548

آن را گسترش دادیممددناهاـ549

ِمدراراً ـ550
پي در پي و با بركت- پر ریزش(کلمھ مدرارا مبالغھ از مصدر "دّر" بھ معني ریزش است و مورد استعمال 

اصلي آن در خصوص شیر پستان بوده و بعدھا در مورد باران نیز بھ عنوان استعاره استعمال شده، چون 
ھم شیر و ھم باران نفع و فایده دارد. در عبارت" َأْرَسْلَنا ٱلسََّماَء َعَلْیِھم مِّْدَرارًا"آسمان بھ مادری تشبیھ شده 

کھ برای شیر دادن فرزندانش کھ ھمان موجودات روی زمینند، توسط پروردگار بھ باالی سر ایشان 
فرستاده شده است)

آنان كھ چیزي كھ در تعقیبشان بوده بھ آنھا رسیده(در جملھ "ِإنَّا َلُمْدَرُکوَن "منظور این است كھ لشكر مدرکُونَ ـ551
فرعون كھ در تعقیبمان بود بھ ما رسید)

ک

یاد آور - متذّكر- كسي كھ بھ یاد آورد - تذّكر گیرنده(در اصل "مذْ َتِكر "(اسم فاعل)در باب افتعال بوده كھ مدِکٍر ـ552
تا و ذال بھ دال تبدیل شده اند)

ک

مدهامتاِن ـ553
آن دو سبزي کھ از شدت انبوھي رنگشان متمایل بھ سیاه شده است (از مصدر ادھیمام (باب افعیالل) است، 
از ثالثي مجرد دھمة گرفتھ شده و دھمة بھ معناي سبز پر رنگ است، بھ طوري کھ از شدت سبزي رنگش 

متمایل بھ سیاھي شده  باشد در عبارت "ُمْدَھامََّتاِن " در وصف دو بھشت مذکور مي فرماید : آن قدر سبز 
است کھ سبزیش و غرور و ابتھاج درختانش بھ نھایت رسیده و برگ ھا متمایل بھ سیاھي شده)

مدِهنونَ ـ554
سھل انگاري کنندگان - بي اعتنایي کنندگان (جمع اسم فاعل از مصدر ادھان است و ادھان بھ معناي 

سھل انگاري است، کھ البتھ در اصل بھ معناي روغن مالي بھ منظور نرم کردن چیزي بوده و بھ عنوان 
َذا ٱْلَحِدیِث َأنُتم مُّْدِھُنوَن " استفھام  استعاره در سھل انگاري استعمال شده است و استفھام در آیھ ي "َأَفِبَھـٰ

سرزنشي است، ایشان را سرزنش مي کند بھ اینکھ قرآن را یکدستي گرفتند و آن را چیزي غیر قابل اعتناء 
دانستند)

مدين ـ555

 نام شھري  در قدیم بوده کھ در مسیر عربستان بھ شام قرار داشتھ وحضرت شعیب علي نبینا و علیھ السالم 
در آنجا مي زیستھ است (مدین شھري بوده در کنار دریاي سرخ روبروي تبوک کھ فاصلھ اش از تبوک 
شش منزل می باشد(ھر منزل 24 کیلومتر است) و از تبوک بزرگتر بوده است، چاھي ھم کھ گوسفندان 
حضرت شعیب از آن آب داده مي شد در ھمانجا بوده و بعضي دیگر گفتھ اند: "این شھر در ھشت منزلي 

مصر و خارج از قلمرو حکومت فرعون بوده و بھ ھمین دلیل حضرت موسي(علیھ السالم) پس از فرار از 
دست مأموران فرعون بھ آنجا پناه آورد)

ی

شھر- مدینھ ( در آیھ شریفھ 8 سوره مبارکھ منافقون : "َیُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنا ِإَلي ٱْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ ٱْلَأَعزُّ ِمْنَھا مِدينِة ـ556
ٱْلَأَذلَّ ...")

ین

مِدينونَـ557
جزا داده شدگان (کلمھ مدینین بھ معناي مجزیین - جزا داده شدگان است، از ماده دان - یدین است، کھ معناي 
جزي - یجزي را مي دھد، درعبارت "َفَلْوَلا ِإن ُکنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن َتْرِجُعوَنَھا ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن "مي فرماید : پس 

چرا او را بر نمي گردانید اگر جزایي در کار نیست و شما جزا داده نمي شوید و ثواب و عقابي ندارید)

ین
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مِديِنني ـ558
جزا داده شدگان (کلمھ مدینین بھ معناي مجزیین - جزا داده شدگان است، از ماده دان - یدین است، کھ معناي 
جزي - یجزي را مي دھد، درعبارت "َفَلْوَلا ِإن ُکنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن َتْرِجُعوَنَھا ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن "مي فرماید : پس 

چرا او را بر نمي گردانید اگر جزایي در کار نیست و شما جزا داده نمي شوید و ثواب و عقابي ندارید)

ین

ی

مذموم و معیوب (مذموم:نکوھیده - مالمت شده - سرزنش شده)مذْؤوماًـ559

مذَبذَِبني ـ560
متحیروسرگردانان (مذبذب بودن ھر چیزي بھ معناي آمد و شد کردن آن بین دو طرف است بدون اینکھ آن 
چیز تعلق و وابستگي بھ یکي از آن دو طرف داشتھ باشد . و این خود صفت منافقین است کھ بین مؤمنین و 

کفار آمد و شد دارند، نھ بھ کفار بستگي و تعلق دارند و نھ بھ مؤمنین ال الي ھؤالء یعني نھ بھ طرف مؤمنین 
بھ تنھائي، تا مؤمن حقیقي باشند و ال الي ھؤالء و نھ بھ طرف کفار تا کافر محض باشند)

ب

بی

مطیعان - فرمانبردارانمذِْعِنني ـ561
نی

مذَکِّر ـ562
تذكر دھنده - یادآور ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار 
را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ک

مذْکُوراً ـ563
ذكر شده - چیزي كھ از آن یاد شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا 
منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي 

رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ک

نکوھیده - مالمت شده - سرزنش شدهمذْموم ـ564

عبور کرد - گذشت - گذر كردن (درعبارت "َوِھَي َتُمرُّ َمرَّ ٱلسََّحاِب ")مر ـ565

شخصمرُء ـ566

ِمراًء ـ567

بحث و مجادلھ (کلمھ مریة بھ معناي تردد در چیزي است و شک از مریھ عمومي  تر است .  امتراء و 
ممارات بھ معناي محاجھ (دلیل آوردن)در آن امري است کھ مورد تردید باشد . اصل کلمھ مریة از 

اصطالح مریت الناقة گرفتھ شده کھ معنایش بھ پستان ماده شتر جھت دوشیدن شیر دست کشیدم است . پس 
اگر جدال را ممارات خوانده اند براي این است کھ شخص مجادلھ کننده با کالم خود مي خواھد ھمھ حرفھاي 

طرف خود را از او بدوشد و رد کند . و مقصود از ظاھر بودن مراء در عبارت "َفَلا ُتَماِر ِفیِھْم ِإلَّا ِمَراًء 
َظاِھرًا "این است کھ در موضوع مورد بحث تعمق و دقت ننموده بھ ھمان مقداري کھ قرآن از قصھ 

اصحاب کھف آورده اکتفاء کند)
بارھا - مرتبھ ھا (جمع َمرّّة)مراٍتـ568

ت

زنان شیرده (جمع مرضعھ)مراِضع ـ569
ض

مراغَماً ـ570
غلبھ ھا بر موانع (از َرغام بھ معناي خاک نرم است، و" رغم انف فالن" معنایش این است کھ بینی فالني 
را بھ خاک مالید پس عبارت "َوَمن ُیَھاِجْر ِفي َسِبیِل ٱللَِّھ َیِجْد ِفي ٱْلَأْرِض ُمَراَغمًا َکِثیرًا َوَسَعًة "بھ این معني 
است کھ : ھر کس در راه اهللا مھاجرت کند و از خانھ و کاشانھ  اش برای حفظ دینش و پایبندی بھ اعتقادش 

چشم بپوشد، خواھد دید کھ در زمین نقاط بسیاري براي زندگي او ھست. و با مھاجرت از سرزمینی کھ در 
آن موانع نمی گذارند بھ دینش عمل کند، بھ نقطھ اي دیگر، مثل اینکھ بینی آن موانع را بھ خاک مي مالد)

آرنجھامراِفِق ـ571
ف

مرٍةـ572
بار - دفعھ - یک بار - دو بار (کلمھ مرة بھ معناي یک دفعھ است، پس کلمھ مرتان بھ معناي دو دفعھ است 
و از ماده مرور گرفتھ شده،و داللت مي کند  یک بار انجام یک عمل، ھمچنانکھ کلمات دفعھ و کره و نزلھ 

ھم معناي آنرا مي دھند و بر وزن آن نیز ھستند و ھم از نظر اعتبار نظیر آن مي باشند)
با آن آمد و شد و نشست و برخاست  کردمرت ـ573

ت
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شدت و یا پختگي عقل و رأي - درایت و توانمندي شگفت (از ماده مرور گرفتھ در این وزن نوع خاصي از ِمرٍة ـ574
مرور را مي رساند)

شکاکمرتاب ـ575
ب

مرتاِن ـ576
دو بار -  دو دفعھ (کلمھ مرة بھ معناي یک دفعھ است، پس کلمھ مرتان بھ معناي دو دفعھ است و از ماده 

مرور گرفتھ شده،و داللت مي کند  یک بار انجام یک عمل، ھمچنانکھ کلمات دفعھ و کره و نزلھ ھم معناي 
آنرا مي دھند و بر وزن آن نیز ھستند و ھم از نظر اعتبار نظیر آن مي باشند)

جایگاه - تکیھ گاه (و در معناي کلمھ مرتفق گفتھ است، بھ معناي متکا است کھ از ماده مرفق گرفتھ شده و مرتفَقاً ـ577
در اصل معناي ارتفق این بوده کھ فالني بھ مرفق (آرنج)خود تکیھ زده)

ت

ف

منتظرانمرتِقبونَـ578
ت

ب

مرتيِنـ579
دو بار -  دو دفعھ (کلمھ مرة بھ معناي یک دفعھ است، پس کلمھ مرتان بھ معناي دو دفعھ است و از ماده 

مرور گرفتھ شده،و داللت مي کند  یک بار انجام یک عمل، ھمچنانکھ کلمات دفعھ و کره و نزلھ ھم معناي 
آنرا مي دھند و بر وزن آن نیز ھستند و ھم از نظر اعتبار نظیر آن مي باشند)

تی

مخلوط کردمرج ـ580

مرجانُ ـ581

مرجان (مرجانھا جانوراني  گـُل مانند و استوانھ اي از رده كیسھ تنان ھستند  در باالي استوانھ، سر آن ھا 
قرار دارد و در پایین، صفحھ اي پھن وجود دارد كھ بھ آن صفحھ پایي مي گویند. سلول ھاي صفحھ پایي 

موادي آھكي ترشح مي كنند تا مرجان بر روي تختھ سنگ ثابت نگھ داشتھ شود. با ترشح این مواد، بھ 
تدریج پایھ اي آھكي براي مرجان بھ وجود مي آید.در پزشکي، ترکیبات شیمیایي حاصل از مرجان براي 

درمان سرطان، ایدز، تسکین درد و سایر موارد استفاده مي شوند. اسکلت برخي مرجان ھا براي پیوند 
استخوان در انسان مورد استفاده قرار میگیرند.کربنات  کلسیم مرجان درپزشکي سنتي کاربرد وسیعي دارد 

و بھ عنوان مکمل در درمان تعداد زیادي از اختالالت  استخواني کھ با کمبود کلسیم ھمراه است، بھ کار 
میرود. زماني کھ مرجان ھا براي ساخت اسکلت خود، کربنات  کلسیم ترشح میکنند، میزان اشباع کربنات 
در دریاھا کاھش پیدا مي کند.بنابراین دي اکسید کربن موجود در ھوا در دریا حل شده و اثرات گازھاي 

گلخانھ اي را کاھش مي یابد.از طرفي مرجانھا قسمت اعظم اكسیژن آب دریا را كھ حیات آبزیان وابستھ بھ 
آن است تولید مي كنند. ھر یک متر مربع مرجان از نظر اقتصادي حدود 47000 دالر مي ارزد)

مرِجعکُم ـ582
جای بازگشت شما - بازگشتگاه شما(استفاده از عبارت "ِإَلْیَنا َمْرِجُعُکْم: بازگشت شما فقط بھ سوي ماست"  
از این جھت می باشد کھ منشاء ما جھاني دیگر است و مدتي کوتاه بھ این جھان منتقل شدیم و دوباره بھ آن 

عالم برمي گردیم. اضافھ نمودن کلمھ "فقط" در ترجمھ بھ جھت مقدم شدن جار و مجرور "الینا" بھ 
"مرجعکم" می باشد)

ک

مرِجعهم ـ583
جای بازگشت ایشان - بازگشتگاه ایشان(استفاده از عبارت "ِإَلْیَنا َمْرِجُعُھْم: بازگشت آنھا فقط بھ سوي 

ماست"  از این جھت می باشد کھ منشاء آنھا جھاني دیگر است و مدتي کوتاه بھ این جھان منتقل شده اند و 
دوباره بھ آن عالم برمي گردند. اضافھ نمودن کلمھ "فقط" در ترجمھ بھ جھت مقدم شدن جار و مجرور 

"الینا" بھ "مرجعھم" می باشد)

مرِجفُونَـ584
آنان كھ خبرھاي دروغ و دلھره آور پخش میكنند (کلمھ مرجفون جمع اسم فاعل از ارجاف است و ارجاف 
بھ معناي اشاعھ باطل و در سایھ آن استفاده ھاي نامشروع بردن است و یا حداقل مردم را دچار اضطراب 

کردن است)

ف

آن کس کھ بھ او امید داشتھ باشندمرجواً ـ585
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مرجوِمنيـ586

سنگسار شدگان(در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر دار و مرد زن داري کھ زنا کرده اند را 
"سنگسار" نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي کھ قرآن، حکم تازیانھ را در مورد زنا حتي 
با مشخص نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، صرفنظر 

و آن را موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  نصف 
زن شوھر دار آزاد تعیین نموده کھ بدیھي است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني 

نمي دھد عالوه بر این در آیاتي کھ مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا 
نکرده است)

ی

مرجونَ ِلأَمِر ٱللَِّه ـ587

بھ تأخیر افتاده ھا برای امر الھی - كارشان موقوف بھ مشّیت خداست - آنانکھ تعیین وضعیتشان بھ تأخیر 
افتاده تا خدا در موردشان چھ حکم کند (کلمھ ارجاء بھ معناي تاخیر است و معناي تاخیر انداختن ایشان بھ 
سوي امر خدا این است کھ وضع ایشان آنطور روشن نیست کھ بتوان عذاب خدا را برایشان پیش بیني کرد 

و یا مغفرت و آمرزش او را، پس امر ایشان محول بھ امر خداست، تا او در باره ایشان چھ بخواھد، ھر چھ 
او خواست ھمان خواھد شد.  در سوره مبارکھ توبھ آیھ شریفھ 106 در دستھ بندی مردم گروھی را با 

عبارت"َوَءاَخُروَن ُمْرَجْوَن ِلَأْمِر ٱللَِّھ " معرفی می کند و درجھ امیدی کھ بھ آنھا می دھد کمتر از گروھی 
است کھ در آیھ شریفھ 102 ھمین سوره بھ آنھا اشاره شده است بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ السالم 

کسانی ھستند کھ فضائل، کرامات و والیت اھل بیت علیھم السالم را نھ انکار کرده اند و نھ تأیید )

از شدت خوشحالي- سرمستانھ (مرح بھ معناي شدت خوشحالي و زیاده روي درآن)مرحاً ـ588

مرحباًـ589
خوش آمد و گشایش (و کلمھ مرحبا تحیتي است کھ بھ شخص وارد شونده، مي دھند و در حقیقت رحب 
(وسعت)خانھ را تقدیم آن شخص مي کنند، پس این کھ پیشوایان و متبوعین ضاللت در باره تابعین خود 

مي گویند ال مرحبا بھم . معنایش این است کھ : وسعت و گشایشي براي آنان مباد)
ترحم کردن - رحم نمودن (مصدر میمي از ماده رحمت است)مرحمِة ـ590

رد - برگشتن - برگشت - بازگشتمرد ـ591

برگرداننده (کلمھ مرد مصدر میمي از رد و بھ معناي راد، برگرداننده است و مراد از روزي کھ مرد ـ592
برگرداننده اي براي آن نیست و کسي نیست کھ آن را از سوي خدا برگرداند، روز قیامت است)

بازده - نتیجھ (درعبارت "َوٱْلَباِقَیاُت ٱلصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّک َثَوابًا َوَخْیٌر مََّرّدًا" : و اعمال شایستھ پایدار مرداًـ593
نزد پروردگارت از جھت پاداش بھتر و از لحاظ بازدھي نیکوتر است)

مرِدِفنيـ594
گروھي كھ در پي آنھا گروھي دیگرند(ردف  بھ معناي تابع است و ترادف بھ معناي این است کھ دو چیز و 
یا دو کس یکدیگر را تعقیب كنند و رادف بھ معناي متاخر است (آن كس كھ عقب تر است) و مردف آن کس 

است کھ جلو سوار شده و کسي را پشت سر خود سوار کند .منظور از نزول ھزار مالئکھ مردف نزول 
ھزار نفر از مالئکھ است، کھ عده دیگري را در پي دارند)

ف

ی

بازگشت مامردنا ـ595

مردواْ ـ596
خو گرفتھ اند - عادت کرده اند(کلمھ مرد بھ معناي سرکشي و بیرون شدن از اطاعت و تمرین و ممارست 

شر است و معناي دوم با جملھ مردوا علي النفاق مناسب تر است، چون معناي آن چنین مي شود : آنھا بر 
مسالھ نفاق تمرین و ممارست کرده  اند، بھ حدي کھ دیگر عادتشان شده است)

دفع شدني - برگشتني - دفع شده - برگردانده شده("َغْیُر َمْرُدوٍد ": برگشت ناپذیر)مردوٍدـ597

برگردانده شده ھامردودونَـ598

مرساهاـ599
لنگر انداختنش( مصدر میمي - از باب افعال - و بھ معناي ارساء است و ارساء بھ معناي متوقف کردن و 

ثابت نگھ داشتن کشتي است و این کلمھ در جاي دیگر قرآن آمده، آنجا کھ فرموده : و الجبال أرساھا : کوھھا 
را استوار نمود)

س

فرستاده شدهمرسلـ600
س
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فرستندهمرِسلـ601
س

فرستاده شده ھامرسلَاِت ـ602
س

ت

فرستندهمرِسلَةٌـ603
س

فرستنده ھا (در اصل مرِسلون بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)مرِسلُواْـ604
س

فرستاده شدگان - رسوالنمرسلُونَـ605
س

فرستنده ھامرِسِلنيـ606
س

لی

فرستاده شدگان - رسوالنمرسِلني ـ607
س

لی

رھبر - رشد دھنده - ھدایت کننده (از کلمھ رشد بھ معناي اصابت بھ واقع کھ مخالف غّي و گمراھي و خطا مرِشداً ـ608
رفتن است)

ش

ِمرصاِدـ609

كمین گاه (کلمھ رصد بھ معناي آماده شدن براي مراقبت است و مرصد و مرصاد بھ معناي آن محلي است 
کھ براي مراقبت در آنجا قرار بگیرند  مانند عبارت "و اقعدوا لھم کل مرصد - براي دستگیري آنان در ھر 
کمین گاھي بھ کمین بنشینید . "البتھ مرصد بھ زمان كمین نشستن ھم گفتھ مي شود ولي مرصاد فقط بھ مكان 

آن مي گویندمانند عبارت " ان جھنم کانت مرصادا : بي تردید دوزخ كمینگاه است" و این آیھ این نکتھ را 
مي فھماند کھ جھنم محل عبور ھمھ مردم است و از ھمین باب است آیھ زیر کھ مي فرماید و ان منکم اال 

واردھا - ھیچ کس از شما نیست مگر آنکھ بھ جھنم وارد خواھد شد)

ص

مرصٍدـ610

كمین گاه - زمان کمین نشستن(کلمھ رصد بھ معناي آماده شدن براي مراقبت است و مرصد و مرصاد بھ 
معناي آن محلي است کھ براي مراقبت در آنجا قرار بگیرند  مانند عبارت "و اقعدوا لھم کل مرصد - براي 

دستگیري آنان در ھر کمین گاھي بھ کمین بنشینید . "البتھ مرصد بھ زمان كمین نشستن ھم گفتھ مي شود 
ولي مرصاد فقط بھ مكان آن مي گویند مانند عبارت " ان جھنم کانت مرصادا : بي تردید دوزخ كمینگاه 

است" و این آیھ این نکتھ را مي فھماند کھ جھنم محل عبور ھمھ مردم است و از ھمین باب است آیھ زیر کھ 
مي فرماید و ان منکم اال واردھا - ھیچ کس از شما نیست مگر آنکھ بھ جھنم وارد خواھد شد)

ص

با ُسرب (رصاص) محکم کاري شده (بھ طوري کھ در مقابل عوامل انھدام، مقاوم باشد)مرصوصـ611
ص

ص

مرض - بیماريمرضـ612
ض

خوشنودیھا - رضایتمندیھا (آنچھ موجب خشنودي و رضایت مي شود)مرضاِت ـ613
ض

ت

خوشنودیھاي من - رضایتمندیھاي من (آنچھ موجب خشنودي و رضایت من مي شود)مرضاِتي ـ614
ض

ات

ی

مریض شدم - بیمار شدممِرضت ـ615
ض

ت

زن شیردهمرِضعٍة ـ616
ض

مریضان - بیمارانمرضٰىـ617
ض

ى

مورد رضایت - آن كس یا چیزي كھ ازاو راضي اندمرِضياً ـ618
ض

مورد رضایت - آن كس یا چیزي كھ ازاو راضي اندمرِضيةً ـ619
ض

ی
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مرعاها ـ620
گیاھش - چراگاھش (کلمھ مرعي در معناي رعي  بھ کسره راء و سکون عین - یعني گیاه نیز اطالق 

مي شود، ھمانطور کھ بھ معناي مصدر میمي و اسم زمان و مکان مي آید و مراد از بیرون کردن آب زمین 
از زمین، شکافتن چشمھ ھا و جاري ساختن نھرھا است و مراد از اخراج مرعاي زمین، رویاندن نبات بر 

روي زمین است، نباتاتي کھ حیوانات و انسانھا از آنھا تغذیھ مي کنند)
گیاه - چراگاهمرعٰي ـ621

ی

رفتار بھ نرمي و معاملھ بھ لطف - گشایش - آساني و نرميِمرفَقاً ـ622
ف

مرفُود ـ623
عطا شده ("رفد"در اصل بھ معني یاور بوده و اگر عطیھ را نیز رفد و مرفود خوانده اند بھ این مناسبت بوده 
کھ عطیھ، گیرنده را در برآوردن حوائجش یاري مي دھد. عبارت "ِبْئَس ٱلرِّْفُد ٱْلَمْرُفوُد" کنایھ ایست از این 
موضوع کھ پیروان فرعون بھ امید عطا و بخشش او و رفع نیازشان دنبالھ روی او شدند ولی او در واقع 

آتش جھنم را بھ پیروانش بخشید)

ف

بلند شده - رفعت و بلندي داده شده (چھ از لحاظ مقامي و چھ ازجھت مكاني)مرفُوِع ـ624
ف

بلند شده - رفعت و بلندي داده شده(چھ از لحاظ مقامي و چھ ازجھت مكاني)مرفُوعةٌ ـ625
ف

خوابگاھمان - قبرمان (کلمھ مرقد اسم محل رقاد (خواب)است و مراد از آن قبر است)مرقَِدنا ـ626

مرقُوم ـ627
نوشتھ شده ("ِکَتاٌب مَّْرُقوٌم " یعني قضا و سرنوشتي حتمي .کلمھ مرقوم از ماده رقم است، بھ معناي خط 

درشت است و بعضي گفتھ اند بھ معناي نقطھ گذاري ھر نوشتھ است كھ ابھام را از آن نوشتھ رفع مي كند لذا 
"ِکَتاٌب مَّْرُقوٌم " بھ این معنا خواھد بود کھ آنچھ براي آنان مقدر شده کامال روشن است و ھیچ ابھامي در آن 

نیست، بھ این معنا کھ حتمي و مشخص است و تخلف پذیر نیست)
پرپشت - متراكم (تراکم اشیاء بھ معناي روي ھم قرار گرفتن آنھا است)مرکُوم ـ628

ک

گذشتند -عبوركردندمرواْ ـ629

مروةَ ـ630

نام كوھي بوده در نزدیكي كعبھ كھ یكي از اعمال حج، ھفت مرتبھ طي كردن مسافت بین محل این كوه و 
كوه صفا است با نام سعي صفا و مروه (فاصلھ این دو كوه حدود ۴٢٠ متر است کلمھ  صفا  در لغت بھ 
معناي سنگ سخت و صاف است و کلمھ ي مروه نیز بھ معناي سنگ سخت است . از امام صادق علیھ 

السالم نقل شده است كھ ھنگام قرار گرفتن حضرت آدم و حوا علي نبینا و علیھما السالم در سرزمین مكھ 
حضرت آدم علي نبینا و علیھما السالم بر کوه صفا ھبوط کرد و ھمسرش حوا علیھا السالم بکوه مروه و 

بمناسبت اینکھ آدم صفي خدا بود، صفا را صفا و بمناسبت اینکھ حوا مرئھ و زن بود، آن كوه را مروه 
خواندند)

مِريئاً ـ631

گوارا- ھضم آسان و گوارایی نوشیدنی(کلمھ ھنیئا صفت مشبھھ از ماده ھناء است و ماده ھناء بھ معناي 
آسان ھضم شدن غذا و نیز بھ معناي قبول طبع است، این لغت در خوراکیھا و طعام استعمال مي شود مثال 
مي گویند : غذائي است گوارا و ھنیي ء . و کلمھ مریئا بھ معناي ھمان حالت است اما در نوشیدني ھا، پس 

شربت مري ء آن نوشیدني اي است کھ در دستگاه گوارش بھ آساني ھضم شود و طبع انسان ھم آن را قبول 
کند، پس ھنیي ء ھم در خوردنیھا استعمال مي شود و ھم در نوشیدنیھا، ولي مري ء تنھا در نوشیدنیھا 

استعمال مي گردد،پس"ھنیئا مریئا "معنایش این است کھ طعامي کھ خوردي و آبي کھ نوشیدي گوارایت باد)

ئ ی

مِريٍب  ـ632
شك كننده (کلمھ مریب اسم فاعل از ارابھ مي باشد کھ بھ معناي القاء شبھھ در قلب است و اگردر عبارت 

"ِإنَُّھْم َلِفي َشکٍّ مِّْنُھ ُمِریٍب" شک را با این کلمھ توصیف کرده بھ منظور تاکید ھمان شک است، مانند ظال 
ظلیال و حجابا مستورا و حجرا محجورا و امثال آن. عبارت "ِإنََّنا َلِفي َشکٍّ مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ ُمِریٍب " یعنی: 

"سوگند کھ بھ یقین ما در مورد آنچھ ما را بھ سوی آن می خوانی در تردید و شک کننده ایم ")

ی

ب

شک و تردیدِمريٍة ـ633
ی

درھم و مخلوط - درھم و برھم - آشفتھ و سردرگم (از کلمھ مرج بھ معناي مخلوط کردن است و امر مریج  مِريٍجـ634
بھ معناي امري مختلط است)

ی

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



پلید - کسي  کھ ھیچ خیری نداردمِريٍد ـ635
ی

بیمار - مریضمِريِض ـ636
ی

ض

نام مادر حضرت عیسي علي نبینا و علیھ السالممريم ـ637
ی

افزودنیش - چاشنیش (کلمھ مزاج بھ معناي ھر چیزي است کھ بھ وسیلھ آن امتزاج صورت مي گیرد)ِمزاجه ـ638

افزودنیش - چاشنیش (کلمھ مزاج بھ معناي ھر چیزي است کھ بھ وسیلھ آن امتزاج صورت مي گیرد)ِمزاجها ـ639

اندك و ناچیز(از مصدر "ازجاء" بھ معنای راندن و دفع کردن است و از آنجا کھ بھای کم و بی ارزش را مزجاٍة ـ640
شخص گیرنده از خود دور می سازد بھ آن "ُمْزَجاة" می گویند)

دور كننده آن (از زحزح كھ بھ معناي این است کھ چیزي را بھ عجلھ و پي درپي بھ سوي خود بکشي)مزحِزِحِه ـ641

پند گیري - پند گرفتن (مصدر میمي)مزدجر ـ642

پاره پاره شدید - قطعھ قطعھ شدید (از تمزیق بھ معناي تقطیع و تفریق است)مزقْتم ـ643
ت

آنان را متالشي و تار ومار كردیم ("َمزَّْقَناُھْم ُکلَّ ُمَمزٍَّق " یعني آنان را بھ شدت و بھ طور كامل متالشي و مزقْناهم ـ644
تار ومار كردیم)

مزملُ ـ645
جامھ  بھ خود پیچیده - لفافھ بھ خود پیچیده (در اصل متزمل بوده، اسم فاعل از باب تفعل (تزمل) است و 

معنایش لفافھ بھ خود پیچیده است . کسي کھ جامھ یا چیزي بھ خود مي پیچد تا بخوابد یا مثال سرما را دفع 
کند، را مزمل مي گویند و از ظاھر این جملھ بر مي آید در آن ساعتي کھ این سوره نازل مي شده آن جناب 

جامھ اي را بھ خود پیچیده بوده، از این جھت بھ مزمل مورد خطاب قرار گرفتھ)
ابرمزِنـ646

زیادتر- بیشترمِزيد ـ647
ی

رسید - تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)مس ـ648
س

تماسمس ـ649
س

مورد سؤال واقع شده - سؤال شوندهمسئُولًاـ650
س

ئ

مسئوالن - سؤال شوندگان (مسئول : کسي کھ از او سؤال و درخواست می کنند)مسئُولُونَـ651
س

ئ

مساِجدـ652
مسجدھا - سجده گاه ھا- محل سجده ھا (کلمھ مسجد اسم مکاني است کھ سجده در آن انجام مي شود، مانند 
خانھ اي کھ بھ دلیل سجده براي خدا ساختھ مي شود و اگر اعضاء سجده را کھ عبارتند از پیشاني و دو کف 
دست و دو سر زانو و نوک شست پاھا، مسجد مي نامند براي این است کھ اینھا نیزبنوعي با سجده ارتباط 

دارند)

س

 تماس (ال مساس : نزدیکم نشوید)ِمساس  ـ653
س

س

مساِفحاٍت ـ654
زنان زنا كار (مسافحات بھ معناي زناني است کھ علنا زنا مي دھند و یار و دوست مي گیرند و آن زني ھم 

کھ تنھا یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است و اضافھ کرد کھ مردم جاھلیت چنین بودند کھ زناي 
علني را حرام و زناي پنھاني را حالل مي دانستند و مي گفتند زناي علني از لئامت و پستي است و اما آنچھ 

پنھاني انجام شود ھیچ اشکالي ندارد)

س

ف

ت

مساِفِحنيـ655
زنان زنا كار (مسافحات بھ معناي زناني است کھ علنا زنا مي دھند و یار و دوست مي گیرند و آن زني ھم 
کھ تنھا یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است و مردم جاھلیت چنین بودند کھ زناي علني را حرام و 

زناي پنھاني را حالل مي دانستند و مي گفتند زناي علني از لئامت و پستي است و اما آنچھ پنھاني انجام شود 
ھیچ اشکالي ندارد . اصل در معني این کلمھ ریختن است)

س

ف

ی

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



مساقـ656
سوق دادن (کلمھ مساق مصدر میمي است، کھ ھمان معناي مصدر  سوق  را مي دھد و مراد از اینکھ در 
قیامت یا در روز مرگ سوق بھ سوي خداي تعالي است، این است کھ بازگشت بھ سوي اوست و اگر از 

بازگشت را، بھ مساق تعبیرکرده براي اشاره بھ این است کھ آدمي در این بازگشت، اختیاري از خود ندارد 
و سوق، وادار کردن بھ راه رفتن است، در صورتي کھ راننده در عقب قرار داشتھ باشد، بھ عکس قیادت 

کھ بھ معناي کشیدن از جلو است)

س

مسكنھا - محلھاي سكونتمساِکن ـ657
س

ک

مسكنھایتان - محلھاي سكونت شمامساِکِنکُمـ658
س

ک

ک

مسکنھاي آنھا - محلھاي سکونت آنانمساِکِنِهم ـ659
س

ک

مساِکني ـ660

فقیران و بیچارگان - مسكین ھا(کلمھ مسکین بھ معناي کسي است کھ از فقیر بدحال تر باشد بھ عبارت دیگر 
فقیر با برطرف شدن نیازش دیگر فقیر نیست و چھ بسا غني شود بھ عبارت دیگرھنوز کارد بھ استخوانش 
نرسیده کھ دست بھ سوي مردم دراز کند ولي مسكین كسي است كھ حتي اگر نیازش را بر طرف كنند باز 

ھم  طولي نمي كشد كھ محتاج مي شود یا در ھمان دم ازجھت دیگر محتاج است و بائس از ھر دو بد حال 
تر است  در حدیثی از امام صادق علیھ السالم آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی 

است کھ طلب کمک می نماید)

س

ک

ی

تسبیح گویان (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)مسبحونَ ـ661
س

ب

تسبیح گویان (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)مسبِحنيـ662
س

ب

ی

مغلوبین (کلمھ سبق بھ معناي غلبھ و مسبوق بھ معناي مغلوب است)مسبوِقني ـ663
س

ب

ی

آیندگانمستأِْخِرين ـ664
س

ی

ُأنس گرفتھ ھا - سرگرم شده ھا (َ"َفِإَذا َطِعْمُتْم َفـٱنَتِشُروْا َوَلا ُمْسَتْأِنِسیَن ِلَحِدیٍث" یعني بعد از خوردن غذا در مستأِْنِسني ـ665
منزل پیامبر صلي اهللا علیھ وآلھ سرگرم سخن گفتن نشوید و پراكنده گردید)

س

س

ی

خوشحال - مسرور وشادمستبِشرةٌ ـ666
س

تب

ش

بینایان - بصیرت دارانمستبِصِرين ـ667
س

تب

ص

ی

بسیار روشنگرمستِبني ـ668
س

تب

ی

کسي کھ مخفیانھ حرکت مي کندمستخٍفـ669
س

ت

ف

جانشینانمستخلَِفنيـ670
س

ت

ف

ی

تسلیم شدگانمستسِلمونَـ671
س

ت

س

ضعیف شمرده شدگان (استضعاف بھ معناي ضعیف شمردن و توھین و بي اعتنائي بھ امر چیزي است)مستضعفُونَـ672
س

ت

ض

ف

ضعیف شمرده شدگان (استضعاف بھ معناي ضعیف شمردن و توھین و بي اعتنائي بھ امر چیزي است)مستضعِفني ـ673
س

ت

ض

ف

ی

نوشتھ شدهمستطَر ـ674
س

ت
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مستِطرياًـ675
بسیار فراگیر (کلمھ مستطیر اسم فاعل از فعل استطار است، کھ بھ معناي فاش کردن و منتشر کردن در 
اقطار است بھ منتھا درجھ انتشار، این کلمھ بلیغ تر از کلمھ طار است، منظور از عبارت "َیْومًا َکاَن َشرُُّه 

ُمْسَتِطیرًا " این است کھ قیامت روز بھ نھایت رسیدن شدائد و اھوال و عذابھا است)

س

ت

ی

کسي کھ از او بسیار و با اصرار یاري مي خواھندمستعانُ ـ676
س

ت

آمرزش طلبان (بھ جّد و جھد)مستغِفِرين ـ677
س

ت

ف

ی

رو آورندهمستقِْبلَ ـ678
س

ت

ب

پیشینیانمستقِْدِمنيـ679
س

ت

ی

مستقَرـ680
محل استقرار- قرارگاه دائمي - استقرار یافتھ ومحقق شده (مراد از مستقردر عبارت "َأنَشَأُکم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة 
َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع " آن افرادي است کھ دوران سیر در اصالب را طي کرده و متولد شده و در زمین کھ بھ 

مقتضاي آیھ و لکم في االرض مستقر قرارگاه نوع بشر است مستقر گشتھ و مراد از مستودع آن افرادي 
است کھ ھنوز سیر در اصالب را تمام نکرده و بھ دنیا نیامده و بعدا متولد خواھند شدو مستقر ومحقق مي 

شوند)

س

ت

قرار گیرنده (عبارت "ُکلُّ َأْمٍر مُّْسَتِقرٌّ " یعني :ھر كاري[چھ خیر و چھ شر، چھ حق و چھ باطل در قرارگاه 
ویژه خود] قرار میگیرد.مراد از مستقردر عبارت "َأنَشَأُکم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع " آن افرادي 

است کھ دوران سیر در اصالب را طي کرده و متولد شده و در زمین کھ بھ مقتضاي آیھ و لکم في االرض 
مستقر قرارگاه نوع بشر است مستقر گشتھ و مراد از مستودع آن افرادي است کھ ھنوز سیر در اصالب را 
تمام نکرده و بھ دنیا نیامده و بعدا متولد خواھند شدو مستقر ومحقق مي شونددر واقع تمام اطالعات مربوط 

بھ ویژگیھای یک موجود زنده در یک ملکول بھ نام DNA ذخیره شده است کھ در ھستھ سلول قرار دارد و 
ھمان نقطھ آغاز پیدایش یک موجود زنده جدید است و البتھ این منبع عظیم اطالعات بھ حدی کوچک است 

کھ جز با میکروسکوپھای پیشرفتھ قابل مشاھده نیست

س

ت

جھت فھم بھتر این موضوع اگر ھمھ انسانھای کره زمین را بھ ھمان شکل ملکول اولیھ برگردانند فضایی 
بیشتر از حجم یک انگشتانھ اشغال نمی کنند پس بھ نوعی ھمھ انسانھا بھ صورت ھمین ملکول در بدن 

حضرت آدم علی نبینا و علیھ السالم قرار داده شده اند و بھ اذن پروردگار متعال ھر زمان بھ برخی از آنھا 
اجازه ظھور در عالم و زندگی بھ شکل یک انسان داده شده است کھ در این آیھ بھ زیبایی و اختصار بھ با 

دو کلمھ مستقر(آنان کھ در گذشتھ و حال در دنیا آمده و استقرار داده شده اند) و مستودع(آنان کھ در آینده بھ 
دنیا خواھند آمد و آمدنشان بھ آینده موکول شده است) بھ این واقعیت اعجاب آور علمی اشاره شده است)

قرارگاه ومحل استقراردائمیش (عبارت "َوَیْعَلُم ُمْسَتَقرََّھا َوُمْسَتْوَدَعَھا"یعني :قرارگاه واقعي و جایگاه موقت مستقَرهاـ682
آن را میداند)

س

ت

مستِقيمـ683

راست - مستقیم (کلمھ ي مستقیم بھ معناي ھر چیزي است کھ بخواھد روي پاي خود بایستد و بتواند بدون 
اینکھ بھ چیزي تکیھ کند بر کنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد، مانند انسان ایستاده اي کھ بر 

امور خود مسلط است، در نتیجھ برگشت معناي مستقیم بھ چیزي است کھ وضعش تغییر و تخلف پذیر 
نباشد، وصراط بھ معناي راه روشن است، زیرا از ماده ( ص ر ط)گرفتھ شده، کھ بھ معناي بلعیدن است و 
راه روشن مثل اینکھ رھرو خود را بلعیده و در مجراي گلوي خویش فرو برده، کھ دیگر نمي تواند این سو 

و آن سو منحرف شود و نیز نمي گذارد کھ از شکمش بیرون شود .  پس صراط مستقیم ھمیشھ سمت و 
جھتش بھ سمت ھدف است و ذره ای منحرف نمی شود  لذا کوتاھترین راه بھ سوي پروردگار متعال، 

صراط مستقیم است. از مجموع آیاتی کھ عبارت "صراط مستقیم" در آنھا آمده است بر می آید کھ آن راه 
پیروی از قرآن کریم و معصومین علیھم السالم، راه عبادت خالصانھ ی پروردگار و کوتاھترین و واضح 

ترین راه رسیدن بھ اوست و نشانھ ھدایت شدن بھ این راه آن است کھ جز آنچھ پروردگار برایمان خواستھ، 
نخواھیم)

س

ت

ی

مستِقر ـ681

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



مستکِْبراً ـ684
خود بزرگ جلوه دھنده - مستکبر ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم فرمودند: 

"استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

س

ت

ک

ب

مستکِْبرونَ ـ685
خود بزرگ جلوه دھندگان - مستکبران ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن 

حق، خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم 
فرمودند: "استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

س

ت

ک

ب

مستکِْبِرين ـ686
خود بزرگ جلوه دھندگان - مستکبران ( استکبار عبارت از این است کھ : کسي بخواھد با ترک پذیرفتن 

حق، خود را بزرگ جلوه دھد و خود را بزرگتر از آن بداند کھ حق را بپذیرد. امام علی علیھ السالم 
فرمودند: "استکبار یعني ترک  نمودن و پیروي  نکردن از کسي کھ پروردگار امر بھ پیروي او نموده است")

س

ت

ک

ب

ی

مستِمرـ687
مستمر - بي وقفھ -پي در پي (معناي فرستادن باد در روزي نحس مستمر" ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریحًا َصْرَصرًا 

ِفي َیْوِم َنْحٍس مُّْسَتِمرٍّ " این است کھ خداي تعالي آن باد را در روزي فرستاد کھ نسبت بھ ایشان نحس و شوم 
بود و نحوستش مستمر بود، چون دیگر امید خیر و نجاتي  برایشان نبود . و مراد از کلمھ یوم قطعھ اي از 

زمان است، نھ روز لغوي کھ یک ھفتم ھفتھ است)

س

ت

تمسك كننده ھا - چنگ زننده ھا - آویختھ ھا (با جدیت) (از مصدراستمساک کھ بھ معناي چنگ زدن و مستمِسکُونَ ـ688
چیزي را محکم چسبیدن است)

س

ت

س

ک

شنوندگانمستِمعونَـ689
س

ت

شنونده ي ایشانمستِمعهم ـ690
س

ت

مستنِفرةٌ ـ691
نفرت و اعراض کننده -گریزان (از استنفار بھ معني نفرت و عبارتَ"َأنَُّھْم ُحُمٌر مُّْسَتنِفَرٌة َفرَّْت ِمن َقْسَوَرٍة " 
یعني کفار در حالي از تذکره نفرت و اعراض مي کنند کھ گویي خران وحشي اند کھ از شیر و یا شکارچي 

مي گریزند)

س

تن

ف

بھ ودیعھ گذاشتھ شده (مراد از مستقردر عبارت "َأنَشَأُکم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع " آن افرادي است 
کھ دوران سیر در اصالب را طي کرده و متولد شده و در زمین کھ بھ مقتضاي آیھ و لکم في االرض مستقر 

قرارگاه نوع بشر است مستقر گشتھ و مراد از مستودع آن افرادي است کھ ھنوز سیر در اصالب را تمام 
نکرده و بھ دنیا نیامده و بعدا متولد خواھند شدو مستقر ومحقق مي شوند.در واقع تمام اطالعات مربوط بھ 
ویژگیھای یک موجود زنده در یک ملکول بھ نام DNA ذخیره شده است کھ در ھستھ سلول قرار دارد و 

ھمان نقطھ آغاز پیدایش یک موجود زنده جدید است و البتھ این منبع عظیم اطالعات بھ حدی کوچک است 
کھ جز با میکروسکوپھای پیشرفتھ قابل مشاھده نیست

جھت فھم بھتر این موضوع اگر ھمھ انسانھای کره زمین را بھ ھمان شکل ملکول اولیھ برگردانند فضایی 
بیشتر از حجم یک انگشتانھ اشغال نمی کنند پس بھ نوعی ھمھ انسانھا بھ صورت ھمین ملکول در بدن 

حضرت آدم علی نبینا و علیھ السالم قرار داده شده اند و بھ اذن پروردگار متعال ھر زمان بھ برخی از آنھا 
اجازه ظھور در عالم و زندگی بھ شکل یک انسان داده شده است کھ در این آیھ بھ زیبایی و اختصار بھ با 

دو کلمھ مستقر(آنان کھ در گذشتھ و حال در دنیا آمده و استقرار داده شده اند) و مستودع(آنان کھ در آینده بھ 
دنیا خواھند آمد و آمدنشان بھ آینده موکول شده است) بھ این واقعیت اعجاب آور علمی اشاره شده است)

جایگاه موقتش - محل بھ ودیعھ گذاشتنش(مستودع یعني محلي کھ ودیعھ را در آن قرار مي دھند. عبارت مستودعها ـ693
"َوَیْعَلُم ُمْسَتَقرََّھا َوُمْسَتْوَدَعَھا"یعني :قرارگاه واقعي و جایگاه موقت آن را میداند)

س

ت

پوشیدهمستوراً ـ694
س

ت

بھ او رسید - با او تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)مستهـ695
س

ت

مستودعـ692
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مسخره کنندگان(ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مستهِزئُونَ ـ696
مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

س

ت

ئ

مسخره کنندگان(ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مستهِزِئني ـ697
مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

س

ت

ی ئ

بھ آنان رسید - با آنان تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر مستهم ـ698
است)

س

ت

یقین یافتگانمستيِقِنني ـ699
س

تی

نی

مسِجِدـ700

مسجد - سجده گاه - محل سجده (کلمھ مسجد اسم مکاني است کھ سجده در آن انجام مي شود، مانند خانھ اي 
کھ بھ دلیل سجده براي خدا ساختھ مي شود و اگر اعضاء سجده را کھ عبارتند از پیشاني و دو کف دست و 

دو سر زانو و نوک شست پاھا، مسجد مي نامند براي این است کھ اینھا نیز بھ نوعي با سجده ارتباط 
دارند.سجده غیر از آن معنی معروفش در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار نیز است برای ھمین در 

آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و 
واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار پس مسجد عالوه بر محل سجده بھ معنی محل و 

زمان اطاعت پروردگار نیز ھست )

س

مسِجِد ٱلْأَقْصىـ701
نام مسجدی در شھر بیت المقدس یا قدس کھ قبلھ اول مسلمانان بوده و از احترامی ھم تراز با مسجدالحرام 

برخوردار است(علت اینکھ خدای تعالی در آیھ اول سوره مبارکھ إسرا، مسجد بیت المقدس را مسجد 
االقصي نامیده بدین جھت است کھ این مسجد نسبت بھ محل زندگي رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) 

و مخاطبیني کھ با اویند از مسجد الحرام خیلي دور است)

س

ص

ى

نام مسجد پیرامون كعبھمسِجِد ٱلْحراِم ـ702

س

ال

ماالمال از آتش برافروختھ وشعلھ ور(از کلمھ سجر كھ در اصل بھ معناي افکندن ھیزم است در آتشي کھ مسجوِر ـ703
زیاد باشد، مانند آتش تنور کھ با ھیزم افروختھ شود)

س

زندانیانمسجوِننيـ704
س

نی

مسحاً ـ705

مسح کردن - لمس نمودن (کلمھ مسح بھ معناي کشیدن دست و یا ھر عضو دیگري بھ عنوان لمس کننده بھ 
لمس شونده، بدون ھیچ حائلي و با اختیار است،. مسحت الشي ء و  مسحت بالشي ء ھر دو بھ یک معنا است 
با این تفاوت کھ اگر بدون حرف با استعمال شود و شي ء ملموس را مفعول خود بگیرد،منظور مسح ولمس 
کامل شيء ملموس است و اگر با حرف باء مفعول بگیرد، داللت مي کند بر اینکھ بعضي از شي ء ملموس 
را لمس کرده، نھ ھمھ آنرا . ھمچنانکھ در عبارت "َوٱْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُکْم "مورد بحث نیز حرف با آمده و 

فرموده : "برؤسکم". پس اینکھ فرمود : و امسحوا برؤسکم داللت دارد بر اینکھ مسح مقداري ازسر واجب 
است نھ ھمھ آن)

س

مسحِرينـ706

جادو شده ھا -داراي شکمھا - داراي ریھ ھا (قالوا انما انت من المسحرین یعني تو از کساني ھستي کھ نھ 
یک بار و دو بار، بلکھ پي در پي جادو مي شوند و تو را آن قدر جادو کرده اند کھ دیگر عقلي برایت نمانده . 
بعضي از علما گفتھ اند : کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي 

شکم و بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ 
غالب جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند، در نتیجھ مسحر در آیھ کنایھ مي شود از اینکھ تو 

نیز مانند ما بشري ھستي مي خوري و مي نوشي . بنابر این، جملھ ما انت اال بشر مثلنا تاکید ھمان کلمھ 
مي شود . بعضي دیگر گفتھ اند مسحر بھ معناي کسي است کھ داراي سحر یعني ریھ باشد، آن وقت معنا 

چنین مي شود کھ تو نیز مانند ما نفس مي کشي)

س

ی

مسحوراً ـ707
جادو شده (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و 
بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب 

جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

س
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مسحورونَـ708
جادو شده ھا (کلمھ سحردراصل بھ معناي باالي شکم یا ریھ است لذا "مسحر" بھ کسي کھ داراي شکم و 

بالطبع محتاج آب وغذا باشد یا بھ کسي کھ نفس مي کشد ھم مي گویند شاید از این جھت باشد کھ غالب 
جادوگران وردی را خوانده و سپس فوت می کنند)

س

مسخِر ـ709

تسخیر شده(یک قطعھ ابر بارانزای کومولونیمبوس با طول و عرض و ارتفاع ھزار متر، وزنی حدود یک 
میلیون تن دارد وزنی معادل یک گلھ فیل دویست تایی ولی از آنجا کھ چگالیش از ھوای نزدیک سطح 

زمین کمتر و از چگالی ھوای باالی جو بیشتر است در باالی سطح زمین در ارتفاعی بین 2 تا 12 ھزار 
متر، معّلق می ماند. در آیھ شریفھ 12 از سوره مبارکھ رعد، با وصف ابرھا با کلمھ "ثقال: بسیار سنگین و 

گرانبار" و ھمچنین در آیھ شریفھ 164 سوره مبارکھ بقره با عبارت "َوٱلسََّحاِب ٱْلُمَسخَِّر َبْیَن ٱلسََّماِء 
َوٱْلَأْرِض: و ابر کھ میان آسمان و زمین مسّخر شده " بھ این شگفتی خلقت اشاره شده است. در واقع 

پروردگار حکیم، جرم حجمي ابر را بھ اندازه اي قرار داده کھ نھ بر روي زمین قرار گیرد تا پستي و 
بلندیھا مانع حرکتش شوند و نھ بسیار باال رود کھ از جّو زمین خارج گردد یا بارانش قبل از رسیدن بھ 

زمین بخار شود)

س

تسخیر شده ھامسخراٍت ـ710
س

ت

مسخناهم ـ711
آنان را مسخ کردیم - چھره ي آنان را از شکل انساني بھ شکلي زشت وبد منظر تبدیل کردیم (کلمھ مسخ 
برگشتن آدمي بھ خلقتي زشت و بد منظره است، ھمچنان کھ در داستان بني اسرائیل جمعي از انسانھا بھ 

صورت میمون و خوک برگشتند)

س

طنابي کھ از لیف خرما بافتھ شده باشدمسٍد ـ712
س

اسراف کار- از حّد گذرنده (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان انجام مسِرف ـ713
مي دھد)

س

ف

مسِرفُونَـ714
اسراف کاران- از حّد گذرندگان (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان 
انجام مي دھد. امام باقر علیھ السالم در معنای کلمھ"مسرفون" فرمودند : منظور از مسرفون کساني ھستند 

کھ حرامھاي پروردگار را حالل مي شمارند و خونھا مي ریزند ")

س

ف

اسراف کاران- از حد گذرندگان (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در ھر عملي کھ انسان مسِرِفنيـ715
انجام مي دھد)

س

ف

ی

خوشحال و شادمانمسروراً  ـ716
س

نگاشتھ شده- نوشتھ شدهمسطُوٍر ـ717
س

گرسنگي و قحطيمسغبٍةـ718
س

ب

درخشان و نورانيمسِفرةٌ ـ719
س

ف

ریختھ شدهمسفُوحاً ـ720
س

ف

مشک ( ماده اي خوشبو)ِمسک ـ721
س

ک

بھ شما رسید - با شما تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر مسکُم ـ722
است. میم آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

س

ک

بھ شما رسید - با شما تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر مسکُم ـ723
است)

س

ک

فقر شدید و بیچارگی(کلمھ مسکنت بھ معناي شدت فقر است و ظاھرا مسکنت این است کھ انسان بھ جائي مسکَنةُـ724
از فقر و یا ھر فقداني برسد کھ راه نجاتي از آن نداشتھ باشد)

س

ک

محل سکونت ایشان - جاي اقامتشانمسکَِنِهم ـ725
س

ک

دائما در جریان و قطع نشدنيمسکُوٍبـ726
س

ک

ب
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مسکونيمسکُونٍة ـ727
س

ک

ِمسِکِني ـ728

فقیر و بیچاره (کلمھ مسکین بھ معناي کسي است کھ از فقیر بدحال تر باشد بھ عبارت دیگر فقیر با برطرف 
شدن نیازش دیگر فقیر نیست و چھ بسا غني شود بھ عبارت دیگرھنوز کارد بھ استخوانش نرسیده کھ دست 

بھ سوي مردم دراز کند ولي مسكین كسي است كھ حتي اگر نیازش را بر طرف كنند باز ھم  طولي نمي 
كشد كھ محتاج مي شود یا در ھمان دم ازجھت دیگر محتاج است و بائس از ھر دو بد حال تر است  در 

حدیثی از امام صادق علیھ السالم آمده کھ فقیر نیاز خود را اظھار نمی کند ولی مسکین کسی است کھ طلب 
کمک می نماید)

س

ک

ی

تسلیم کننده (مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار واگذار مسِلماً ـ729
نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

س

زنان مسلمان(مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار واگذار مسِلماِت ـ730
نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

س

ت

تسلیم کننده (مسلم کسی است کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده، یعنی کار خود را بھ پروردگار واگذار مسِلمةًـ732
نموده و ھمان را می خواھد کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کند کھ او بپسندد)

س

تسلیم شده - پرداخت شده - سالممسلَّمةٌ ـ733
س

تسلیم کنندگان (مسلمون کساني ھستند کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده اند، یعنی کار خود را بھ مسِلمونَـ734
پروردگار واگذار نموده اند و ھمان را می خواھند کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کنند کھ او بپسندد)

س

تسلیم کنندگان - مسلمین(مسلمین کساني ھستند کھ امر خود را تسلیم پروردگار کرده اند، یعنی کار خود را مسِلِمني ـ735
بھ پروردگار واگذار نموده اند و ھمان را می خواھند کھ او بخواھد و ھمان کاری را می کنند کھ او بپسندد)

س

ی

مسمٍعـ736
شنوایي داده شده ("اسمع غیر مسمع "یعني بشنو کھ (خدا) شنوائیت ندھد. کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن 

صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و 
عمل بھ آن)

س

آن كس كھ بھ گوش دیگري حرفي را برساند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مسِمٍع ـ737
مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

س

مشخص و قطعي شده - نام گذاري شده - نشان دار شده ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف 
آن چیز کھ نشانھ اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ 

معناي داغ و عالمتي است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و 
ممکن است از"ُسُمّو" بھ معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می 
خواھد بگوید کھ این شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از 
آنھا بر می آمده کھ آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید. در عبارت "ُثمَّ َقَضىٰ َأَجًلا َوَأَجٌل مُّسمى ِعنَدُه : سپس 

حکم صادر نمود بر مدت مقرری و مدت مقرِر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" بھ دونوع 
تعیین وقت نمودن، توسط پروردگار برای ھر پیشامدی در عالم از جملھ مدت عمر ھر انسان، اشاره می 

کند کھ یکی از آنھا کھ آن را با "َأَجًلا" مشخص نموده، مانند تابعی است کھ شامل ھم عدد ثابت می شود و 
(t=10x+80:در ساده ترین حالت مثل)ھم جمالت متغیر

س

ی

در این حالت گرچھ تعیین کننده معادلھ این مدت زمان، پروردگار است، ولی دیگران ھم با اجازه ای کھ 
خودش داده، با تغییر دادن متغیرھا در اندازه نھایی آن مؤثرند، مثًال با انجام کار خیر یا رعایت بھداشت و 
مراقبت از خود، زمان مرگ خود را بھ تأخیر می اندازند(در واقع میزان x  را تغییر می دھند)، نوع دوم 
از تعیین مدت زمان برای پیشامدھای عالم توسط پروردگار حالتی است کھ از آن با عبارت "َأَجٌل مُّسمى  
ِعنَدُه:مدت مقرِر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" یاد نموده است در این حالت ھیچ کس جز 

خود پروردگار در تعیین میزان نھایی آن مدت زمان دخالت ندارد، مانند تابعی کھ فقط شامل عدد ثابت است 
و ھیچ متغیری ندارد (مثل:t=80) کھ البتھ میزان آن عدد ثابت را ھم پروردگار متعال تعیین نموده است)

بھ ما رسید - با ما تماس پیدا کرد(از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)مسناـ739
س

مسمي  ـ738
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تکیھ داده شده (اسم مفعول از مصدر تسنید، بھ معناي آن کھ چیزي را طوري نصب کني کھ بر چیز دیگري مسندةٌـ740
نظیر دیوار و مثل آن تکیھ داشتھ باشد)

س

تغییر یافتھ - متعفن - گندیدهمسنوٍن ـ741
س

بھ من رسید - با من تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)مسِني ـ742
س

ی

بھ من رسانده - بھ من تماس داده (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است مسِني ِبــ743
در عبارت "َمسَِّنَي ٱلشَّْیَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب")

س

ی

مسوداً ـ744
سیاه شده (مقصود از اسوداد وجھ در عبارت"  َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُھْم ِبـٱْلُأنَثيٰ َظلَّ َوْجُھُھ ُمْسَوّدًا "سیاه شدن روي، 

بطور کنایھ خشمناک شدن است و در عبارت "َوَیْوَم ٱْلِقَیاَمِة َتَري ٱلَِّذیَن َکَذُبوْا َعَلي ٱللَِّھ ُوُجوُھُھم مُّْسَودٌَّة "سواد 
وجھ و رو سیاھي  نشانھ ذلت است)

س

مسودةٌ ـ745
سیاه شده (مقصود از اسوداد وجھ در عبارت"  َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُھْم ِبـٱْلُأنَثيٰ َظلَّ َوْجُھُھ ُمْسَوّدًا "سیاه شدن روي، 

بطور کنایھ خشمناک شدن است و در عبارت "َوَیْوَم ٱْلِقَیاَمِة َتَري ٱلَِّذیَن َکَذُبوْا َعَلي ٱللَِّھ ُوُجوُھُھم مُّْسَودٌَّة "سواد 
وجھ و رو سیاھي  نشانھ ذلت است)

س

نشاندار- خودکار- چھار پایي كھ چون بر رویش عالمتی زده اند گم نمی شود و می تواند آزادانھ در مراتع 
بچرد ونیازي بھ اینكھ برایش علوفھ بریزند، ندارد(کلمھ مسومھ کھ از ماده(س،و،م) گرفتھ شده، بھ معناي 

چریدن حیوان است، بھ معناي چریدن حیوان است، بھ قولی سامت األبل یعني شتر بھ راه افتاد تا در صحرا 
بچرد و  حیوانی را کھ الزم نیست برایش غذا بگذارند، سائمھ مي گویند، بھ قول دیگر از باب "سمت االبل 

في المرعي" است، یعني شتر را در چراگاه داغ زد و نشانھ کرد. در نتیجھ خیل مسومة ھم بھ معناي اسباني 
است کھ آزادانھ در مرتع مي چرند و ھم اسبان داغدار و نشاندار و بھتر است کھ ھر دو نظر را با ھم ترکیب 
کنیم یعنی بگوییم: "چھار پایي كھ چون بر رویش عالمتی زده اند گم نمی شود و می تواند آزادانھ در مراتع 

بچرد ونیازي بھ اینكھ برایش علوفھ بریزند، ندارد". در عبارت "مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّک" وصف آن سنگھای 
سجیل کھ بھ شکلی منظم و بھ ترتیب(منضود) بھ سمت قوم لوط حرکت کردند با کلمھ "ُمَسوََّمة" دو مطلب 

را می رساند:

س

یکی اینکھ ھر یک از سنگھا از قبل برای ھر ظالمی نشانھ گذاری شده بودند از ھمان لحظھ ای کھ ظلمش 
را آغاز نموده بود و دیگر اینکھ خود این سنگھا ھدفشان را ھر کجا می رفت پیدا کرده و عاقبت بھ آن 

اصابت می کردند و بھ اصطالح امروزی روی ھدفشان قفل شده بودند)
نشاندارھامسوِمني ـ747

س

ی

بھ او رسید - با او تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)مسه ـ748
س

بھ آنان رسید - با آنان تماس پیدا کرد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر مسهم ـ749
است)

س

لقب حضرت عیسي بن مریم علي نبینا و علیھ السالم (مسیح بھ معناي ممسوح (مسح شده)یا ماسح (مسح 
کننده) است و اگر آن جناب را بھ این نام نامیدند، بھ این مناسبت بوده کھ آن جناب ممسوح بھ یمن و برکت  

و یا ممسوح بھ تطھیر از گناھان بوده و یا با روغن زیتون تبرک شده ممسوح گشتھ، چون انبیاء روغن 
زیتون بھ خود مي مالیدند و یا بدین جھت است کھ جبرئیل بال خود را در ھنگام والدت آن جناب بر بدن او 

مالیده تا از شر شیطان محفوظ باشد و یا براي این بوده کھ آن جناب ھمواره دست بر سر ایتام مي کشیده و یا 
 کھ دست بر چشم اشخاص نابینا مي کشیده و آنان را بینا مي کرده و یا بدین جھت مسیحش خواندند کھ دست 

بر بدن ھیچ بیماري نمي کشیده مگر آنکھ شفا مي یافتھ، اما معتبرترین قول، مبارک و پادشاه مي باشد

چون بنا بھ روایت قرآن کریم، آن جناب پیش از والدت مسیح نامیده شده قبل از آنکھ کوریا بیماري را شفا 
دھد ( ان اهللا یبشرک بکلمة منھ اسمھ المسیح عیسي بن مریم)  کلمھ مسیح عربي کلمھ مشیحاي عبري است. 

رسم بني اسرائیل چنین بوده کھ ھر پادشاھي تاجگذاري مي کرده، از جملھ مراسم تاجگذاري این بوده کھ 
کاھنان او را با روغن مقدس مسح مي کردند تا سلطنتش مبارک شود و بدین مناسبت پادشاه را مشیحا 

مي گفتند، کھ یا بھ معناي خود شاه است و یا بھ معناي مبارک)

مِسيح ـ750

مسومةً ـ746
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نقل کننده سخنان مردمي بھ سوي مردمي دیگر، بھ منظور ایجاد فساد و تیرگي آن دو- سخن چینمشاٍءـ751
ش

مشاِرب ـ752
نوشیدنیھا (و کلمھ مشارب جمع مشرب است کھ مصدر میمي و بھ معناي مشروب است . و مراد از 

مشروب در عبارت "َوَذلَّْلَناَھا َلُھْم َفِمْنَھا َرُکوُبُھْم َوِمْنَھا َیْأُکُلوَن 
َوَلُھْم ِفیَھا َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَلا َیْشُکُروَن " شیر حیوانات است)

ش

ب

مشاِرِقـ753

مشرق ھا - محلھاي طلوع - مشرق و مغرب ھا (مراد از مشرقین مشرق و مغرب است کھ در آن  جانب 
مشرق غلبھ داده شده یا اینکھ چون زمین کروي است ھرسمتي کھ نسبت بھ نقطھ اي از کره زمین مغرب 
مي باشد نسبت بھ قرینھ ي مرکزي آن نقطھ مشرق تلقي مي شود از طرفي با ھمین فرض مي توان براي 

كره ي زمین مشرقھا و مغربھاي فراوان تصور نمود یا اینكھ منظور از کلمھ مشارق نقطھ  ھایي از افق مي 
باشد کھ خورشید در فصول چھارگانھ از آن نقطھ ھا طلوع مي کند، البتھ احتمال این معني ھست کھ مراد از 

مشارق مشرقھاي خصوص خورشید نباشد، بلکھ مشرقھاي مطلق ستارگان و یا مطلق مشارق باشد)

ش

شقي بودن (کلمھ مشئمھ مانند کلمھ ُشْؤم مصدر است، ھمانطور کھ میمنھ مانند کلمھ یمن مصدر است و مشأَمِة ـ754
میمنھ و مشئمھ بھ معناي سعادت و شقاوت است)

ش

شبیھ بھ ھممشتِبهاًـ755
ش

تب

مشتركانمشتِرکُونَ ـ756
ش

ت

ک

مملو - ُپرمشحوِن ـ757
ش

محل نوشیدن آنھا - نوشیدن آنھامشربهم ـ758
ش

ب

محل طلوع خورشید - مشرقمشِرِقـ759
ش

مشِرقَيِنـ760
دو مشرق - مشرق و مغرب (مراد از مشرقین مشرق و مغرب است کھ در آن جانب مشرق غلبھ داده شده 

.یا اینکھ چون زمین کروي است ھرسمتي کھ نسبت بھ نقطھ اي از کره زمین مغرب مي باشد نسبت بھ 
قرینھ ي مرکزي آن نقطھ مشرق تلقي مي شود)

ش

ی

آنانکھ  بھ ھنگام طلوع خورشید در وضعیتي قرار مي گیرند یا کاري را انجام مي دھند.(مثًال عبارت مشِرِقني ـ761
"َفَأْتَبُعوُھم مُّْشِرِقیَن "یعني ھنگام طلوع خورشید در پي آنان بھ تعقیب آنان پرداختند)

ش

ی

مشِرک ـ762
آنكھ (براي خداي تعالي) شریك قائل است - مشرك (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی 

نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 
مشرک شده اند)

ش

ک

مشِرکَاِت ـ763
آن زنانیكھ (براي خداي تعالي) شریك قائلند - زنان مشرك (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند 

کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در 
واقع مشرک شده اند)

ش

ک

ت

مشِرکَةً ـ764
زنیكھ (براي خداي تعالي) شریك قائل است - زن مشرك (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی 
نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 

مشرک شده اند)

ش

ک

مشِرکُونَ ـ765
آنانكھ (براي خداي تعالي) شریك قائلند - مشركان (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی 

نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 
مشرک شده اند)

ش

ک

مشِرِکنيـ766
آنانكھ (براي خداي تعالي) شریك قائلند - مشركان (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی 

نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع 
مشرک شده اند)

ش

ک

ی
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مشعِر ـ767

مشعرالحرام یا مزدلفھ نام محلي است میان عرفات و منا کھ پس از وادي یا دره ي مأذمین قرار دارد و 
حجاج باید بعد از غروب شرعي روز عرفھ یعني پس از پایان وقوف در عرفات در روز نھم ذي حجھ بھ 

این سمت حرکت کنند تا در مشعر براي مدتي ھرچند كوتاه بھ عنوان یكي از واجبات حج تمتع توقف نمایند 
و سپس با طلوع آفتاب روز دھم ذي حجھ از مشعر بھ سمت مني حركت كنند.کلمھ مزدلفھ از ازدالف گرفتھ 
شده و بھ معناي تقدم یا نزدیکي و برگرفتھ شده از ُزَلف است بھ معناي نزدیک شدن. براي این معني تعابیر 
مختلفي ذکر شده است از جملة چون مردم در این مکان بھ خداوند تقرب پیدا مي کنند آن را مزدلفھ گفتھ اند. 

بعضي نیز ازدالف را بھ معني اجتماع دانستھ اند، زیرا حجاج در این مکان اجتماع کرده و بھ ھم نزدیک 
مي شوند.مزدلفھ در محدوده حرم واقع شده و بھ ھمین علت آن را مشعرالحرام گویند. بعضي از افراد طول 

آن را حدود 4000 متر و برخي طول آن را نیز بیشتر ذکر کرده اند. نام این سرزمین در اصل نام کوھي 
است کھ بھ وادي محشر امتداد مي یابد.مشعراز لحاظ لغوي یعني محلي كھ مشخصھ وعالمت است)

ش

مشِفقُونَ ـ768

نگرانھا - دلواپسان(کلمھ مشفقون جمع اسم فاعل از باب افعال است و اشفاق بھ معناي نوعي ترس است . 
اشفاق عنایتي است کھ با خوف آمیختھ باشد، چون مشفق کسي را گویند کھ مشفق علیھ را دوست مي دارد و 
مي ترسد بالیي بھ سر او آید، این حالت را کھ مي ترسد محبوبش در معرض آسیبي واقع شود اشفاق گویند و 

در قرآن فرموده : و ھم من الساعة مشفقون . و این کلمھ ھر جا با حرف من متعدي شود، معناي ترس در 
آن روشن تر مي شود و چون با حرف في متعدي شود، معناي عنایت در آن روشن تر مي شود و ازھر دو 

نمونھ اش در قرآن ھست، اولي مانند"َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُمْشِفُقوَن ِمْنَھا "و دومي مانند انا کنا قبل في اھلنا مشفقین)

ش

ف

مشِفِقني ـ769

نگرانھا - دلواپسان (کلمھ مشفقون جمع اسم فاعل از باب افعال است و اشفاق بھ معناي نوعي ترس است . 
اشفاق عنایتي است کھ با خوف آمیختھ باشد، چون مشفق کسي را گویند کھ مشفق علیھ را دوست مي دارد و 
مي ترسد بالیي بھ سر او آید، این حالت را کھ مي ترسد محبوبش در معرض آسیبي واقع شود اشفاق گویند و 

در قرآن فرموده : و ھم من الساعة مشفقون . و این کلمھ ھر جا با حرف من متعدي شود، معناي ترس در 
آن روشن تر مي شود و چون با حرف في متعدي شود، معناي عنایت در آن روشن تر مي شود و ازھر دو 

نمونھ اش در قرآن ھست، اولي مانند"َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُمْشِفُقوَن ِمْنَھا "و دومي مانند انا کنا قبل في اھلنا مشفقین)

ش

ف

ی

جاي چراغ (طاقچھ و شکاف بدون منفذ و روزنھ اي است کھ در دیوار خانھ مي سازند، تا اثاث خانھ و از آن ِمشکَاٍة ـ770
جملھ چراغ را در آن بگذارند و این غیر از فانوس است،  چون فانوس بھ جا چراغي  متحرک مي گویند)

ش

ک

مشکُوراً ـ771
سپاسگزاري شده (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ 

مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني 
داشتھ است)

ش

ک

راه میروندمشواْ ـ772
ش

مشاھده کردن (کلمھ مشھد مصدر میمي و بھ معناي شھود است)مشهِد ـ773
ش

مشاھده شده - مورد مشاھده (عبارت "َذ ِٰلَک َیْوٌم مَّْشُھوٌد " یعني :آن روزي است كھ [ھمھ صحنھ ھاي آن] مشهود ـ774
مورد مشاھده است)

ش

برافراشتھ - مرتفع و استوارمِشيٍد ـ775
ش

ی

مشيدٍة ـ776
مرتفع و استوارشده (بروج مشیدة یعني برجھاي سخت بنیان . مشیدة  از  تشیید  بھ معني رفع و بلندي است 

کھ اصل آن از " شید " کھ بھ معني  گچ  است،مي باشد چون بھ وسیلھ گچ بناھا مرتفع و زینت داده مي شوند. 
بروج مشیدة معنایش بناھاي محکم و بلندي است کھ در چھار کنج قلعھ ھا مي سازند تا افراد از شر دشمنان 

در آن پناھنده شوند)

ش

ی

راه رفتنت (عبارت "َوٱْقِصْد ِفي َمْشِیَک"کنایھ از اعتدال و میانھ روي در مسیر زندگي است)مشِيک ـ777
ش

ی

ک

چراغھا (جمع مصباح)مصاِبيح ـ778
ص

اب

ی
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قلعھ ھاي محکم - قصرھاي استوار - ساختمانھاي عالي (جمع مصنع)مصاِنع ـ779
ص

ان

چراغِمصباحـ780
ص

آنانکھ  بھ ھنگام دمیدن صبح در وضعیتي قرار مي گیرند یا کاري را انجام مي دھند.(مثًال "َفَتَناَدْوْا مصِبِحني ـ781
ُمْصِبِحیَن " یعني یکدیگر را صبح زود صدا زدند)

ص

ب

ی

تصدیق کننده(در عبارت "ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ" منظور این است کھ قرآن کریم راست بودن کتابھای پیش از مصدقـ782
خود و الھی بودنشان را تأیید می کند)

ص

زنان صدقھ دھنده (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب مصدقَاِت ـ783
است)

ص

ت

تصدیق کنندگان - باور دارندگانمصدِقني ـ784
ص

ی

مردان صدقھ دھنده (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات مصدِقني ـ785
واجب است)

ص

ی

مصر- شھر(در عبارت " ٱْھِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُکم مَّا َسَأْلُتْم ")ِمصر ـ786
ص

پناه دھنده ي شما - فریاد رس شما (کلمھ مصرخ اسم فاعل از اصراخ است کھ بھ معناي پناه دادن و بھ داد مصِرِخکُم ـ787
کسي رسیدن و فریاد او را پاسخ گفتن مي باشد)

ص

ک

پناه دھنده ي من - فریاد رس من (کلمھ مصرخ اسم فاعل از اصراخ است کھ بھ معناي پناه دادن و بھ داد مصِرِخي ـ788
کسي رسیدن و فریاد او را پاسخ گفتن مي باشد)

ص

ی

مصِرفاًـ789
بازگشتگاه - گریزگاه - محل انصراف (کلمھ مصرف اسم مکان از صرف و صرف بھ معناي گردانیدن از 

حالي بھ حال دیگر است. عبارت "َوَلْم َیِجُدوْا َعْنَھا َمْصِرفًا " یعني نمي یابند محلي کھ بھ سویش منصرف 
شوند و از آتش بھ سوي آن فرار کنند)

ص

ف

برگشتني - منصرف شده (از صرف بھ معناي گردانیدن از حالي بھ حال دیگر است)مصروفاً ـ790
ص

ف

برگزیدگان - انتخاب شدگانمصطَفَين ـ791
ص

ف

ی

زرد شدهمصفَراً ـ792
ص

ف

كنار ھم چیده شده - ردیف شده (از ماده صف، بھ معناي ردیف قرار گرفتن چند نفر در یک خط است)مصفُوفَةٌ ـ793
ص

ف

ف

صاف شده (عسل مصفي، یعني عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاک و سایر چیزھایي کھ در عسل مصفي ـ794
دنیا ھست و آن را فاسد و معیوب مي کند)

ص

ف

ی

اصالحگر- اصالح کنندهمصِلِح ـ795
ص

اصالحگران - اصالح کنندگانمصِلحونَ ـ796
ص

اصالحگران - اصالح کنندگانمصِلِحني ـ797
ص

ی

مصليـ798
محل دعا - محل نماز (کلمھ  مصلي  اسم مکان از صالة بھ معناي دعاء است و معناي عبارت "َوٱتَِّخُذوْا ِمن 

مََّقاِم ِإْبَراِھیَم ُمَصلي " این است کھ از مقام ابراھیم (علیھ السالم) مکاني براي دعاء بگیرید (ازمحل مقام 
ابراھیم بھ بعد نماز بخوانید اشاره بھ نماز طواف کھ از مقام ابراھیم بھ بعد  خوانده مي شود))

ص

ی

نمازگزارانمصلِّني ـ799
ص

لی

کسي است کھ پدید آورده ھاي خود را طوري صورتگري کرده باشد کھ بھ یکدیگر مشتبھ نشوند - صورتگرمصور ـ800
ص
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مِصيبٍة ـ801
واقعھ و حادثھ اي کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند - مصیبت(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي 

است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا 
گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در 

نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود مخصوصًا در فارسی، بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد. در 
عبارت "َوِإن ُتِصْبَک ُمِصیَبٌة َیُقوُلوْا" بھ ھمان معنی مصیبت(حادثھ ناگوار) در فارسی است)

ص

یب

مِصيبها ـ802
اصابت كننده بھ او (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم 

فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و 
ھم اصابھ حوادث شر، ولي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء 

و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ص

یب

مِصريـ803
بازگشتگاه(منظور از "ِإَلى ٱللَِّھ ٱْلَمِصیُر " این است کھ سر رشتھ ي ھر کاري بھ دست پروردگار است یا 

اینکھ عاقبت ھمھ با درک ھیچ بودن خود و ھمھ چیز بودن پروردگار بھ او مي رسند و در عبارت"َوَمْأَواُھْم 
َجَھنَُّم َوِبْئَس ٱْلَمِصیُر" بھ این اشاره دارد کھ منشاء ما جھاني دیگر است و مدتي کوتاه بھ این جھان منتقل 

شدیم و دوباره بھ آن عالم برمي گردیم

ص

ی

بازگشتگاه شمامِصريکُم ـ804
ص

ی

ک

مصيِطٍر ـ805
غالب - داراي سیطره (اصل کلمھ مصیطر از سیطره است، چیزي کھ ھست گاھي سین آن را بھ صاد قلب 
مي کنند و سیطره بھ معناي غلبھ و قھر است وقھر نوعي از غلبھ را گویند کھ چیزي بر چیز دیگري چنان 
جلوه و ظھور کند کھ آنرا مجبور بھ قبول اثري از آثار خود نماید، اثری کھ ھم می تواند ھمسو با طبیعت 

شخص مقھور باشد و ھم مخالف آن، مانند ظھور آب بر آتش کھ آنرا خاموش مي سازد)

ص

ی

مصيِطرونَ ـ806
غالبان - آنان كھ داراي سیطره اند(اصل کلمھ مصیطر از سیطره است، چیزي کھ ھست گاھي سین آن را بھ 

صاد قلب مي کنند و سیطره بھ معناي غلبھ و قھر است وقھر نوعي از غلبھ را گویند کھ چیزي بر چیز 
دیگري چنان جلوه و ظھور کند کھ آنرا مجبور بھ قبول اثري از آثار خود نماید، اثری کھ ھم می تواند 

ھمسو با طبیعت شخص مقھور باشد و ھم مخالف آن، مانند ظھور آب بر آتش کھ آنرا خاموش مي سازد)

ص

ی

مضاِجِع ـ807

بسترھا - رختخوابھا (در خصوص عبارت "َوٱْھُجُروُھنَّ ِفي ٱْلَمَضاِجِع َوٱْضِرُبوُھنَّ "از امام صادق علیھ 
السالم روایت شده كھ فرمودند : ھجر در مضاجع بھ این است کھ دررختخواب زن برود، ولي پشت خود را 

بھ او کند و نیز در معناي  زدن از آن جناب روایت کرده کھ باید با مسواک کھ چوب كوچكي است كھ بھ 
عنوان مسواك استفاده مي شود و طبعًا ضربھ ناشي از آن فقط حالت نمایشي زدن دارد و آسیبي نمي رساند، 
او را زد .مضاجع جمع مضجع بھ معناي رختخواب و محل استراحت است. در عبارت "َتَتَجاَفىٰ ُجُنوُبُھْم َعِن 

ٱْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا" چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده است ولی با توجھ بھ مفھوم 
جملھ، جمع معنی می شود و مفھوم این جملھ می شود : مؤمنین خواب خود را ترک مي کنند  و بھ عبادت 

خدا مي پردازند)

ض

خوابگاھھایشان - آرامگاھھایشان(مضاجع جمع مضجع بھ معناي رختخواب و محل استراحت است و مضاِجِعِهم ـ808
استعاره براي آرامگاه نیز مي باشد)

ض

زیانبار(از مصدر مضارة است کھ بھ معناي ضرر رساندن بھ غیر است)مضار ـ809
ض

مضاعفَةً ـ810
دو چندان شده - چند برابر شده ( مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و 

گاھي ھم آن را بھ معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ 
انضمام واحدي دیگر عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان 

مي خوانند و ھمچنین عدد دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)

ض

ف

مضت ـ811
گذشت - سپري شد( در عبارت"َوِإْن َیُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة ٱْلَأوَِّلیِن: و اگر برگردند پس بھ قطع شیوه معمول 

پیشینیان گذشتھ است(تکرار شده)"  منظور این است این ماجرا چیز تازه ای نیست، توبھ شکنی شیوه 
معمول پیشینیان آنھا ھم بوده و سنت الھی نیز در مورد آنھا ارسال عذاب است)

ض

ت
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مضطَر ـ812

دچار اضطرار شده - آن کس کھ مضرات و سختیھا براو اثر کرده (ااسم مفعول باب افتعال از ضرر (یکي 
از معاني باب افتعال مطاوعھ یا اثر پذیري است). در عبارت "َأمَّن ُیِجیُب ٱْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَیْکِشُف ٱلسُّوَء 

َوَیْجَعُلُکْم ُخَلَفاَء ٱْلَأْرِض: یا آن کسی کھ جواب مضطر (یا ھمھ مضطرھا) را ھنگامی کھ دعا می کند،می 
دھد و شما را جانشینان زمین قرار می دھد "مراد از اجابت مضطر وقتي کھ او را بخواند این است کھ خدا 
دعاي دعا کنندگان را مستجاب و حوائجشان را برطرف می کند و اگر قید اضطرار را در بین آورد براي 
این است کھ در حال اضطرار، دعاي داعي از حقیقت برخوردار است و دیگر گزاف و بیھوده نیست، آدم 

بیچاره و درمانده معموًال دعایش خالصانھ تر است چون از غیر خدا امیدش بریده و بھ اضطرار رسیده 
است.االف و المی کھ بر سر مضطر آمده بھ آن ھم معنی یک مضطر خاص می دھد و ھم تمامی مضطران 

کھ ھر کدام را بگیریم یک منظور صحیح و متمایز از دیگری، از آیھ برداشت می شود کھ البتھ رساندن 
چند منظور با یک جملھ در قرآن کریم بسیار مرسوم بوده و از زیباییھای آن می باشد.امام صادق علیھ 

السالم در خصوص این آیھ می فرماید: "این آیھ در خصوص قائم آل محمد صلی اهللا علیھ و آلھ نازل شده، 
(

ض

چند برابر كنندگان - دارندگان چند برابرمضِعفُونَـ813
ض

ف

قطعھ اي گوشت جویده شدهمضغٍةـ814
ض

گمراه كنندهمِضلٌّ ـ815
ض

گمراه كنندگانمِضلِّني ـ816
ض

لی

گذشت - سپري شدمضٰي ـ817
ض

ی

مِضياً ـ818
گذشتن - رفتن (معناي جملھ فما استطاعوا مضیا و ال یرجعون این است کھ : نھ مي توانند بھ سوي عذاب 

روانھ شوند و نھ از عذاب برگردند و حالت قبل از عذاب خود را دریابند . پس کلمھ مضي و رجوع کنایھ 
از برگشتن بھ حالت سالمت،از باقي ماندن بر حالت عذاب و مسخ،ھستند)

ض

مورد اطاعت - اطاعت شوندهمطَاٍعـ819

باران (غیث بھ معناي باران بھ موقع است کھ آمدنش نافع است، بھ خالف کلمھ مطر کھ ھم بھ چنان باراني مطَر ـ820
اطالق مي شود و ھم بھ بارانی کھ خسارت بھ جا گذارد)

مطَفِِّفني ـ821
کم فروشان- گرانفروشان (کلمھ تطفیف بھ معناي نقص در کیل و وزن است. گرانفروش نیز نوعي کم 

فروش است چون فروشنده در مقابل پول زیادي کھ مي گیرد جنس کمي بھ خریدار مي دھد. در روایتی از 
کتاب اصول کافی آمده است کھ شخصی مالی را برای امام صادق علیھ السالم بھ دوبرابر قیمت خرید، 

فروختھ بود، (در تجارت کاالیی کھ از مدینھ خریداری و در مصر فروختھ بود) حضرت از این 
گرانفروشی وی بسیار ناراحت شدند و آن سود را قبول نکردند)

ف

ف

ی

زمان طلوعمطْلَِع ـ822

محل طلوعمطِْلع ـ823

مطَِّلعونَ ـ824
با اطالعان - با خبران (از اطالع بھ معناي مشرف بودن انسان بر چیزي است . و معناي عبارت "َقاَل َھْل 

َأنُتم مُّطَِّلُعوَن "این است کھ : آیا شما بھ جھنم اشراف دارید و اھل جھنم را مي بینید (و مي توانید آن رفیق مرا 
در جھنم پیدا کنید و ببینید چھ حالي دارد ؟))

زنان طالق داده شدهمطَلَّقَات ـ825
ت

مطلوب - طلب شدهمطْلُوب ـ826
ب

مطْمِئن ـ827
اطمینان یافتھ (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است و 

این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا "ارض مطمئنة: 
زمیني مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا جمع 

مي شود و نیز سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ئ
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مطْمِئنةُـ828
اطمینان یافتھ (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است و 

این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا "ارض مطمئنة: 
زمیني مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا جمع 

مي شود و نیز سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ئن

مطْمِئننيـ829
اطمینان یافتگان (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است 

و این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا "ارض مطمئنة: 
زمیني مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب در آنجا جمع 

مي شود و نیز سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ئن

ی

مطَّوِعني ـ830

آنانكھ بدون اجبار و اكراه و از روي میل و رغبت كاري را انجام مي دھند - داوطلبان (از ماده طوع بھ 
معني اطاعت است البتھ براي اطاعت مستحبي استعمال مي شود. کلمھ تطوع بھ معناي انجام عملي است کھ 

نفس آدمي از آن کراھت نداشتھ باشد و آن را دشوار نداند و داوطلبانھ انجامش دھد و بھ ھمین جھت بیشتر 
در مستحبات استعمال مي شود، چون در واجبات، از این جھت کھ  آدمي دل خود را وادار مي کند کھ راضي 
بھ ترک آن نشود، گونھ ای از تحمیل وجود دارد بنابراین عبارت " ٱلَِّذیَن َیْلِمُزوَن ٱْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ِفي 

ٱلصََّدَقاِت "یعني :آنانكھ در رابطھ با صدقات از مؤمناني كھ [افزون بر صدقھ واجبشان از روي رضا 
ورغبت] صدقھ [مستحبي] میپردازند،عیبجویي مي كنند)

ی

مطِْويات ـ831
بھ ھم پیچیده شده (منظور از "و السموات مطویات بیمینھ " این است کھ در آن روز سبب ھاي زمیني و 
آسماني از سببیت مي افتند و ساقط مي شوند و آن روز این معنا ظاھر مي گردد کھ ھیچ مؤثري در عالم 

ھستي بجز پروردگار متعال نیست)

ت

پاك شده - پاكیزهمطَهرٍة ـ832

پاک و پاکیزه کننده ي تومطَهرک ـ833
ک

پاك شدگان - پاكیزگانمطَهرونَ ـ834

کساني  کھ بھ دنبال پاک کردن خود ھستندمطَّهِرين ـ835
ی

مظِْلماً ـ836
در تاریکي قرار گرفتھ - تاریک(در عبارت "َکَأنََّما ُأْغِشَیْت ُوُجوُھُھْم ِقَطعًا مَِّن ٱللَّْیِل ُمْظِلمًا: مثل اینکھ چھره 
ھایشان با قطعھ ای از شب کھ در تاریکی قرار گرفتھ، پوشانده شده" بھ این موضوع اشاره دارد کھ با این 

کھ شب خودش تاریک است جایی کھ زیر سقفی قرار گرفتھ کھ نور ماه و ستارگان بھ آن نمی رسد، 
تاریکتر ھم می شود)

در تاریکي قرار گرفتھ ھامظِْلمونَ ـ837

مظلوم - ستمدیدهمظْلُوماً ـ838

بامعـ839

معاِجِزين ـ840
عاجز کنندگان - ناتوان کنندگان (در کلمھ معاجز کھ اسم فاعل می باشد، مبالغھ در اعجاز نیز نھفتھ است و 
بعضي گفتھ اند بھ معناي مسابقھ است و در عبارت "َوٱلَِّذیَن َسَعْوْا ِفي َءاَیاِتَنا ُمَعاِجِزیَن "گویا آیات خدا را بھ 

مسافتي تشبیھ کرده، کھ افراد نامبرده در آن مسافت، سعي و دوندگي مي کنند، تا بلکھ بتوانند خدا را بھ ستوه 
بیاورند و بر او غلبھ کنند)

ی

بازگشت گاه - محل بازگشتن - زمان بازگشتن (کلمھ معاد اسم محل عود، یا اسم زمان عود است)معاٍد ـ841

 پناه مي برم بھ اهللا(معاذ مفعول مطلق "اعوذ باهللا " است کھ بھ جاي فعل نشستھ است)معاذَ ٱللَِّه ـ842
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معاِذيره ـ843
پوشش ھا - عذر ھا (کلمھ معاذیر جمع معذار است و معذار بھ معناي ستر و پوشش است و معناي عبارت 
"َبِل ٱْلِإنَساُن َعَليٰ َنْفِسِھ َبِصیَرٌة َوَلْو َأْلَقيٰ َمَعاِذیَرُه "این است کھ انسان خودش را خوب مي شناسد، ھر چند کھ 

براي نھان کردن نفس خود پرده ھا بیندازد، چون ھمان نفسش شاھد علیھ او است. بھ عبارت دیگر ھر 
انسانی در اعماق وجودش بھ درستی و نادرستی کردار خود آگاه است منتھی با عذر تراشی گناھان خود را 

توجیھ می کند)

ی

معاِرِج ـ844
درجات باال - نردبانھا (کلمھ معارج جمع معرج، کھ اسم آلت است برای عروج و باال رفتن یا ھمان 

"نردبان"  و کنایھ است از مقامات و درجات ملکوت کھ فرشتگان ھنگام مراجعھ بھ پروردگار متعال مانند 
یک پلکان بھ ترتیب آنھا را طی کرده و عروج می کنند)

معاشاًـ845

زندگي - مکان زندگي - زمان زندگي (کلمھ معاش مصدر میمي و ھم اسم زمان و مکان از عیش است و 
عبارت " َوَجَعْلَنا ٱلنََّھاَر َمَعاشًا " بھ این معني است کھ: ما روز را زمان زندگي شما و یا محل زندگي شما 

قرار دادیم، تا در آن از فضل پروردگارتان طلب کنید . واگر آن را مصدر میمي بھ معني زندگي بگیریم با 
فرض اینکھ  مضافي از آن حذف شده و منظور از معاش طلب معاش بوده معني آیھ مي شود : ما روز را 

طلب معاش قرار دادیم .گرچھ مي تواند ھمزمان ھردو معني را داشتھ باشد (در کافي از عمر بن یزید 
روایت کرده کھ گفت : خدمت امام صادق (علیھ السالم) عرض کردم : چھ کساني منظور درآیھ ي "و الذین 

یصلون ما امر اهللا بھ ان یوصل"کھ باید با ایشان پیوند نمود ؟ فرمود : این آیھ در حق خویشان آل محمد 
(صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) نازل شده، ولي آیھ عام است و شامل قرابت خود توھم مي شود . آنگاه فرمود : 

زنھار از کساني مباش کھ مي گویند فالن آیھ فقط در فالن موضوع نازل شده)

ش

وسائل زندگيمعاِيش ـ846
ای

ش

معتِبني ـ847

آنانکھ عذر خواھیشان پذیرفتھ شده - راضي کنندگان (کلمھ معتبین جمع اسم فاعل ازاعتاب است بھ معناي 
ارضا (راضي کردن) و اصل اعتاب بھ این معنا بوده کھ پوستي را کھ درست دباغي نشده، دوباره دباغي 
کنند، تا اصالح شود، سپس این کلمھ را بطور استعاره در ھر عملي کھ باعث عطف نظر و توجھ و عالقھ 
و الفت کسي شود استعمال کردند و معناي آیھ شریفھ ي "َفِإن َیْصِبُروْا َفـٱلنَّاُر َمْثًوي لَُّھْم َوِإن َیْسَتْعِتُبوْا َفَما ُھم 
مَِّن ٱْلُمْعَتِبیَن "این است کھ اگر بھ ھمین حال صبر کنند،پس آتش منزلگاه و قرارگاھشان است و اگر ھم از 
خدا بخواھند تا از ایشان راضي شود و اعتذار جویند، تا از عذاب رھایي یابند، از آنھایي کھ خدا از ایشان 
راضي شود نخواھند بود و اعتاب و اعتذارشان پذیرفتھ نخواھد شد. بھ عبارت دیگر نھ صبرشان فایده ای 

دارد نھ عذرخواھیشان)

تب

ی

معتٍد ـ848
تجاوزکار - بیرون رونده از حد (از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي تجاوز و 

ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه 
رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي 

عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین 
و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

ت

معتدونَـ849
تجاوزکاران - بیرون روندگان از حد (از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي 

تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت 
بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد 

معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي 
زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

ت

معتِدينـ850
تجاوزکاران - بیرون روندگان از حد (از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ معناي 

تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت 
بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد 

معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي 
زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

ت

ی

معتر ـ851
فقیري کھ براي طلب حاجت نزد انسان آمده باشد و نیاز خود را آشکارا می گوید( در مقابل بھ فقیری کھ 
نیاز خود را مخفی می کند "قانع" می گویند از این جھت کھ بھ ھرچھ بھ او بدھند قناعت می کند ھرچند 

حاجتش را بر طرف نکند)

ت

عاجز كننده (در اصل معجزین بوده كھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)معِجٍز ـ852
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عاجز كنندگان (در اصل معجزین بوده كھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)معِجِزي ـ853
ی

عاجز كنندگان (در اصل معجزین بوده كھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)معِجِزينـ854
ی

اندک - کم شمارمعدوٍد ـ855

چند - معدود-اندک - کم شمار( َأیَّامًا مَّْعُدوَداٍت : چند روزي - روزھایي چند)معدوداٍتـ856
ت

چند-اندک - کم شمار (َأیَّامًا مَّْعُدوَدًة  :چند روزي، َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة  : چند درھمي - درھمھایي چند)معدودةـ857

عذاب كنندگان آن (در اصل معذبون بوده كھ چون مضاف واقع شده است نون آن حذف گردیده است)معذِّبوها ـ858
ب

عذاب کننده ي آنھامعذِّبهم ـ859
ب

عذاب کنندگانمعذِِّبنيـ860
بی

عذاب شدگانمعذَِّبني ـ861
بی

معِذرةً ـ862

ازجھت انجام و رفع تکلیف - بھ جھت داشتن حجت وعذر (آیھ ي "َوِإْذ َقاَلْت ُأمٌَّة مِّْنُھْم ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا ٱللَُّھ 
ُمْھِلُکُھْم َأْو ُمَعذُِّبُھْم َعَذابًا َشِدیدًا َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَليٰ َربُِّکْم َوَلَعلَُّھْم َیتَُّقوَن " یعني "و ھنگامی کھ گروھی از آنان 

گفتند: " چرا قومی را موعظھ می کنید کھ اهللا ھالک کننده یا عذاب کننده آنھاست بھ صورت عذابی شدید" 
گفتند: "بھ این دلیل کھ در پیشگاه پروردگارتان عذری داشتھ باشیم(کھ وظیفھ خود را انجام داده ایم و 

تالشمان را برای ھدایت قوممان انجام داده ایم) و شاید کھ آنان بپرھیزند(شاید ھم سخن ما اثر کند و این کار 
را نکنند)")

عذر خواھیشانمعِذرتهم ـ863
ت

پوزش طلبان - عذر خواھانمعذِّرونَ ـ864

مکروه و نا مالیممعرةٌ ـ865

رو گردانھا - روی بر گردانندگان(از این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ معِرضونَ ـ866
سمت طرف مقابل می کند)

ض

رو گردانھا - روی بر گردانندگان(از این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ معِرِضنيـ867
سمت طرف مقابل می کند)

ض

ی

معروشاٍتـ868
داربستي شده ھا (از عرش  بھ معناي داربست و آالچیق است، یعني سقفي کھ بر روي پایھ ھائي زده 

مي شود، تا بوتھ ھاي مو را روي آن بخوابانند . مانند عبارت " جنات معروشات و غیر معروشات "سقف 
خانھ را ھم از ھمین رو عرش مي نامند فرقش با سقف این است کھ سقف تنھا بھ طاق خانھ گفتھ مي شود، 

ولي عرش بھ معناي مجموع طاق و پایھ ھاي آن است، چون عرش در اصل بھ معناي داربست برای درخت 
مو یا ھمان انگوراست)

ش

ت

شناختھ شده و مردم پسند- سازگار با عرف جامعھ ي انساني - معروف(معروف بھ معناي ھر عملي است 
کھ افکار عمومي آن را عملي شناختھ شده بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقھ اي کھ اھل ھر اجتماعي از 

نوع زندگي اجتماعي خود بھ دست مي آورد سازگار باشد و بھ ذوق نزند. در عباراتی نظیر "َوْلَتُکن مِّنُکْم 
ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِبـٱْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن ٱْلُمنَکِر: و باید از شما گروھي باشند کھ بھ سوي ھمھ 

ي خیر و خوبیھا دعوت نمایند و بھ کارھاي معروف (شناختھ شده و مردم پسند) امر کنند و از کارھاي 
زشت بازدارند"، از آنجایی کھ در قرآن کریم بھ دفعات از اجبار نمودن مردم بھ دینداری نھی نموده 

است(مانند "َلا ِإْکَراَه ِفي ٱلدِّیِن: در دین، ھیچ اکراه و اجباري نیست") این امر ونھی در مورد کارھایی است 
کھ بھ حقوق انسانھا نسبت بھ یکدیگر مرتبط است نھ رفتاری کھ ھر انسانی با پروردگار خود دارد،

ف

معروٍف ـ869
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مثًال کسی کھ بھ مردم ظلم می کند را باید امر نمود کھ با عرف جامعھ یا ھمان معروف سازگار شود البتھ 
در مرحلھ اول باید با مالیمت و سخن لّین و نرم و در مراحل انتھایی بھ سراغ اجبار و امر و نھی رفت و 

مسلمًا امر و نھی و اجبار کردن مردم بھ انجام امور دینی کھ رابطھ بین آنھا و پروردگارشان می باشد، 
مخالفت صریح با کالم پروردگار است و اتفاقًا کسی کھ مردم را در این مورد مجبور می سازد را باید 
مجبور و امر ونھی نمود تا دست از عمل ناشایستش کھ باعث تنفر مردم از دین می شود، بردارد. امام 

حسین علیھ السالم مي فرمایند:"بھ یقین امر بھ معروف و نھي از منکر، دعوت بھ اسالم، دادن حق 
ستمدیدگان، مخالفت با ظالم، تقسیم عادالنھ بیت المال، گرفتن صدقات و رساندن آنھا بھ مستحّقان مي 

باشد"(تحف العقول))

معروفَةٌـ870
شناختھ شده و مردم پسند- سازگار با عرف جامعھ ي انساني - معروف(معروف بھ معناي ھر عملي است 
کھ افکار عمومي آن را عملي شناختھ شده بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقھ اي کھ اھل ھر اجتماعي از 

نوع زندگي اجتماعي خود بھ دست مي آورد سازگار باشد و بھ ذوق نزند)

ف

بزمعِز ـ871

کنار (کلمھ معزل اسم مکان از عزل است)معِزٍل ـ872

برکنارانمعزولُونَ ـ873

یک دھمِمعشارـ874
ش

گروهمعشر ـ875
ش

معِصراِتـ876
ابرھاي بارنده- فشارنده ھا - متراکم کننده ھا(بعضي گفتھ اند : بھ معناي بادھایي است کھ ابرھا را مي فشارد 

تا ببارد و کلمھ ثجاج بھ معناي ابري است کھ بسیار آب بریزد و بنا بر این در عبارت "َوَأنَزْلَنا ِمَن 
ٱْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاجًا " ، عالوه بر این معنی کھ معصرات را صفت ابر گرفتھ و معنی کنیم از ابرھای 

متراکم آبی بسیار ریزان نازل نمودیم. می توانیم کلمھ من را بھ معناي باء بگیریم ، و معنا چنین شود ما بھ 
وسیلھ بادھاي فشار آورنده آبي ریزان نازل کردیم)

ص

ت

معِصيِةـ877
نافرماني - معصیت(از عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن 

است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، 
یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا 

است و این ھم در مخالفت دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر 
خواھانھ)

ص

ی

معِصيِت ـ878
نافرماني - معصیت(از عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن 

است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، 
یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا 

است و این ھم در مخالفت دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر 
خواھانھ)

ص

ی

ت

تعطیل شده (بئر معطلة یعني چاھي کھ دیگر کسي از اھل آبادي کنار آن نمي آید تا آب بردارد، چون کسي معطَّلٍَة ـ879
در آبادي نمانده)

باز دارنده - عقب اندازندهمعقِّبـ880
ب

معروٍف
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مأموران (در اصل بھ معني بازدارنده ھا و عقب اندازنده ھاست ولي اصطالحي است براي مأموراني کھ از 
طرف حاکمي مسئول اجراي حکم حاکمند و از ھرچھ کھ در حکم حاکم اخالل کند، جلوگیري مي کنند و 

منظور از "ما بین یدیھ و من خلفھ" در عبارت "َلُھ ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َیْحَفُظوَنُھ ِمْن َأْمِر ٱللَِّھ " 
حاالت و موقعیتھای جسمي و روحي آینده و گذشتھ انسان است. پس آیھ بھ این اشاره دارد کھ از طرف 

پروردگار فرشتھ ھایی مأمورند تا آنچھ پروردگار درمورد بنده ای اراده و حکم نموده، مو بھ مو اجرا شود 
کردار گذشتھ اش ثبت و ضبط گردد و آینده اش نیز بر اساس فرمول و معادلھ ای کھ پروردگار تعالی وضع 

نموده، اتفاق افتد و این معادلھ ھم شامل اجزای ثابت و تغییر ناپذیر است و ھم شامل متغیر ھایي از قبیل 
اعمال بندگان مي باشد، کھ اندازه و کیفیت آنھا نیز در جواب معادلھ و نتیجھ مؤثر است. پس چون اصل 
معادلھ و قوانین را پروردگار تعیین نموده ھر چھ پروردگار خواست، ھمان می شود ولی چون خودش 

اجازه تغییر بھ برخی از اجزای آن معادلھ داده اعمال بندگان نیز در نتیجھ مؤثر است

عدم توجھ بھ ھمین نکتھ ظریف برخی را بھ این اعتقاد غلط کشانده کھ چون ھرچھ پروردگار خواست ھمان 
می شود پس ما دخالتی در سرنوشتمان نداریم و ھمین باور غلط آنھا را بھ بند و باری و نھایتًا بدبختی و 

شقاوت می کشاند در حالی کھ اجازه تغییر سرنوشت در اثر اعمال و نیتھایمان نیز جزئی از خواست 
پروردگار است گرچھ موضوع آیھ شامل ھمھ وقایع زندگی انسان است بھ شکل خاص بھ زمان مرگ او 
نیز اشاره دارد کھ در روایتی از امام صادق علیھ السالم بھ آن اشاره شده است: "ھیچ بنده ای نیست مگر 

اینکھ دو فرشتھ ھمراه اوست کھ از او مراقبت می کنند پس وقتی آن امر از نزد پروردگار بیاید(فرمان الھی 
بر پایان زندگی او صادر شود) او را با امر الھی تنھا می گذارند". از آنجا کھ گذر زمان بسیار سریع است 
بھ نحوی کھ شما نمی توانید لحظھ ای را بھ عنوان زمان حال ثبت و نگھ داری کنید زمان را بھ دو قسمت 

گذشتھ و آینده تقسیم نموده و سخنی از زمان حال بھ میان نیاورده است در واقع شما نمی توانید بگویید فالن 
اتفاق اآلن واقع شده چون در مقیاس زمان یا آن اتفاق در گذشتھ رخ داده یا در آینده بھ وقوع می پیوندد. بھ 

دقت بی نظیر گزینش کلمات در قرآن کریم توجھ کنید)

با تومعکـ882
ک

با شمامعکُمـ883
ک

با شما دونفرمعکُما ـ884
ک

بازداشت شده (اسم مفعول از مصدر عكوف بھ معني اقامت در یکجا و ممنوع شدن از رفتن بھ این طرف و معکُوفاً ـ885
آن طرف است)

ک

ف

بالتکلیف - پا در ھوا - معلق - آویزانمعلَّقَِة ـ886

یاد داده شده (اسم مفعول از تعلیم)معلَّم ـ887

معلوم - مشخص - دانستھ شدهمعلُوم ـ888

معلومھا - دانستھ شده ھا - مشخصھامعلُوماٍتـ889
ت

آن کس کھ عمرش طوالني شدهمعمٍر ـ890

معموِر ـ891
آباد - آباد شده (بعضي گفتھ اند : مراد از بیت معمور کعبھ مکرمھ است، چون کعبھ اولین خانھ اي بود کھ 

براي عبادت مردم بنا شد و ھمواره از اولین روز بنایش (چھار ھزار سال پیش) تاکنون آباد و معمور بوده 
است، ھمچنان کھ قرآن کریم در باره اش مي فرماید : "ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا و ھدي 

للعالمین" ولي در روایات آمده کھ بیت معمور خانھ اي است در آسمان، برابر کعبھ کھ محل زیارت مالئکھ 
است)

با مامعنا ـ892

 اتقِّبعم ـ881
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منصرف کنندگان - تأخیر اندازندگان - باز دارندگان -بھ تعویق اندازندگان - امروز وفردا کنندگان (معوقین معوِقني ـ893
اسم فاعل از تعویق است)

ی

با اومعهـ894

با او (مؤنث)معها ـ895

با آنانمعهم ـ896

با منمِعيـ897
ی

مِعيشةً ـ898
آذوقھ و ھر چیزي است کھ با آن زندگي مي کنند- زندگي (کلمھ معیشت  از مشتقات عیش است وکلمھ عیش 

تنھا در حیات جانداران استعمال مي شود و این کلمھ اخص از کلمھ حیات است چون حیات ھم در مورد 
جاندار  بھ کار مي رود و ھم در مورد خداي تعالي و ھم فرشتگان، ولي کلمھ عیش در مورد خدا و مالئکھ 

استعمال نمي شود)

ی

ش

مِعيشتها ـ899
زندگیش (معیشت :آذوقھ و ھر چیزي است کھ با آن زندگي مي کنند.کلمھ معیشت  از مشتقات عیش است 

وکلمھ عیش تنھا در حیات جانداران استعمال مي شود و این کلمھ اخص از کلمھ حیات است چون حیات ھم 
در مورد جاندار  بھ کار مي رود و ھم در مورد خداي تعالي و ھم فرشتگان، ولي کلمھ عیش در مورد خدا و 

مالئکھ استعمال نمي شود)

ی

ش

ت

مِعيشتهمـ900
زندگیشان (معیشت :آذوقھ و ھر چیزي است کھ با آن زندگي مي کنند.کلمھ معیشت  از مشتقات عیش است 
وکلمھ عیش تنھا در حیات جانداران استعمال مي شود و این کلمھ اخص از کلمھ حیات است چون حیات ھم 

در مورد جاندار  بھ کار مي رود و ھم در مورد خداي تعالي و ھم فرشتگان، ولي کلمھ عیش در مورد خدا و 
مالئکھ استعمال نمي شود)

ی

ش

ت

مِعٍنيـ901

آب جاري بر روي زمین - چشمھ سار- زالل - آب و شرابي کھ در ظرف بلورین و شفاف باشد و از پشت 
ظرف دیده شود(در عبارت"َوَءاَوْیَناُھَما ِإَليٰ َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعیٍن:ھر دو را بھ سرزمیني بلند کھ جایي 

ھموار و چشمھ سار بود منزل دادیم "، بھ معنی چشمھ سار آمده است.کلمھ معین در نوشیدنیھا بھ معناي آن 
نوشیدني است کھ از پشت ظرف دیده شود،  مانند آب و شرابي کھ در ظرف بلورین باشد و این کلمھ از 

ماده عین مشتق شده، وقتي مي گویند : عان الماء معنایش این است کھ : آب ظاھر گشت و روي زمین 
جریان یافت در عبارت"ُیَطاُف َعَلْیِھم ِبَکْأٍس ِمن مَِّعیٍن" زالل بودن آب و یا شراب مقصود است و بھ ھمین 
جھت دنبالش فرمود : بیضاء . بیضاء لذة للشاربین - یعني شرابي صاف و زالل کھ صفا و زاللي اش براي 

نوشندگان لذت بخش است)

ی

غارھا - نھانگاھھا(کلمھ مغار بھ معناي محلي است کھ انسان در آن فرو رفتھ ، خود را از دیدگان پوشیده و مغاراٍت ـ902
پنھان مي سازد ، و نیز بھ معناي غاري است کھ در کوه مي باشد)

ت

مغاِرِب ـ903
مغربھا - محلھاي غروب (چون زمین کروي است ھرسمتي کھ نسبت بھ نقطھ اي از کره زمین مغرب مي 
باشد نسبت بھ قرینھ ي مرکزي آن نقطھ مشرق تلقي مي شود از طرفي با ھمین فرض مي توان براي كره 
ي زمین مشرقھا و مغربھاي فراوان تصور نمود یا اینكھ منظور از کلمھ مغارب نقطھ ھایي ازافق مي باشد 

کھ خورشید در فصول چھارگانھ در آن نقطھ ھا غروب مي کند، البتھ احتمال این معني ھست کھ مراد از 
مغارب مغربھاي خصوص خورشید نباشد، بلکھ مغربھاي مطلق ستارگان و یا مطلق مغارب باشد)

ب

مغاِربها ـ904
مغربش - محلھاي غروبش (چون زمین کروي است ھرسمتي کھ نسبت بھ نقطھ اي از کره زمین مغرب مي 

باشد نسبت بھ قرینھ ي مرکزي آن نقطھ مشرق تلقي مي شود از طرفي با ھمین فرض مي توان براي كره 
ي زمین مشرقھا و مغربھاي فراوان تصور نمود یا اینكھ منظور از کلمھ مغارب نقطھ ھایي ازافق مي باشد 

کھ خورشید در فصول چھارگانھ در آن نقطھ ھا غروب مي کند، البتھ احتمال این معني ھست کھ مراد از 
مغارب مغربھاي خصوص خورشید نباشد، بلکھ مغربھاي مطلق ستارگان و یا مطلق مغارب باشد)

ب

خشمگینمغاِضباً ـ905
ض

غنیمت ھا - فایده ھا (کلمھ مغانم جمع مغنم است و مغنم بھ معناي غنیمت است)مغاِنمـ906
ان
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براي شستشو(در اصل "طلب شده برای شستشو". اسم مفعول باب افتعال کھ یکی از معانی باب افتعال مغتسلٌ ـ907
"طلب کردن" است)

ت

س

مغرب- محل غروبمغِرب ـ908
ب

مغِربيِن ـ909
دو مغرب - دو محل غروب (چون زمین کروي است ھرسمتي کھ نسبت بھ نقطھ اي از کره زمین مغرب 
مي باشد نسبت بھ قرینھ ي مرکزي آن نقطھ مشرق تلقي مي شود از طرفي با ھمین فرض مي توان براي 
كره ي زمین مشرقھا و مغربھاي فراوان تصور نمود یا اینكھ منظور از کلمھ مغارب نقطھ ھایي ازافق مي 
باشد کھ خورشید در فصول چھارگانھ در آن نقطھ ھا غروب مي کند، البتھ احتمال این معني ھست کھ مراد 

از مغارب مغربھاي خصوص خورشید نباشد، بلکھ مغربھاي مطلق ستارگان و یا مطلق مغارب باشد)

بی

غرق شدگانمغرقُونَ ـ910

غرق شدگانمغرِقني ـ911
ی

مغرمـ912

كسي كھ بي جھت مجبور بھ پرداخت خسارتي كھ خود مسببش نبوده شود - ضرر و خسارتي  کھ انسان 
بدون اینکھ جنایت و یا خیانتي مرتکب شده باشد، از مال خود بپردازد (کلمھ ُغرم بھ معني  ضرر و 

خسارتي است کھ انسان بدون اینکھ جنایت و یا خیانتي مرتکب شده باشد، از مال خود بپردازد در نتیجھ 
کلمھ مغرم بھ معناي چنین کسي خواھد بودومعناي عبارت "َأْم َتْسَأُلُھْم َأْجرًا َفُھم مِّن مَّْغَرٍم مُّْثَقُلوَن "یا این کھ 

نکند تو از ایشان دستمزدي در مقابل تبلیغ رسالتت مطالبھ کرده اي و ایشان براي تحمل این خسارتي کھ 
بدون جرم باید بپردازند بھ زحمت افتاده اند ؟)

درغرامت و خسارت سنگین واقع شده ھامغرمونَ ـ913

مغِشي ـ914
بیھوش شده - غش کرده (از کلمھ غشیھ و غشاوة بھ معناي پوشاندن و پیچیدن چیزي در لفافھ است. "نظر 
المغشي علیھ من الموت" نگاھي است کھ محتضر(آنکھ در آستانھ مرگ قرار گرفتھ) بھ اطرافیان مي افکند 

بدون اینکھ پلک را بھم زند)

ش

ی

مغضوبـ915

مورد غضب و خشم واقع شده (عبارت "َغیِر ٱْلَمغُضوِب َعَلیِھْم " یعنی: نھ راه آنان کھ کسی را کھ مورد 
غضب(الھی) واقع شده بر آنان  حاکم و فرمانرواست(دانستھ و عمدًا از شیطان یا طاغوت پیروی می کنند) 
در اغلب ترجمھ ھا این عبارت "نھ راه آنان کھ بر آنھا خشم گرفتھ شده" ترجمھ می شود، کھ صحیح نیست 

چون در این ترجمھ ھا، از مغضوب کھ یک اسم (کسی کھ مورد خشم واقع شده) است بھ عنوان فعل، 
استفاده شده است. از طرفی ترکیب "ٱْلَمغُضوِب َعَلیِھْم" یک ترکیب مضاف و مضاٌف الیھ نیست چون 

مضاف "ٱلـ" نمی گیرد)

ض

ب

مغِفرةًـ916

آمرزش (عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 
طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از 
ذھن او نیز پاک می کند است و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و 

خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد. در عبارت "َوَعَد ٱللَُّھ ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا 
ٱلصَّاِلَحاِت َلُھم مَّْغِفَرٌة "، در اینجا نکره آوردن کلمھ "َمْغِفَرٌة "بزرگی و غیر منتظره بودن آن آمرزش را می 

رساند)

ف

مغلوبمغلُوب ـ917
ب

مغلُولَةً ـ918
بستھ (دست بھ گردن بستن در عبارت "َوَلا َتْجَعْل َیَدَک َمْغُلوَلًة ِإَليٰ ُعُنِقَک َوَلا َتْبُسْطَھا ُکلَّ ٱْلَبْسِط "کنایھ است 

از خرج نکردن و خسیس بودن و خودداري از بخشش نمودن و مقابل بسط ید است کھ کنایھ از بذل و 
بخشش مي باشد و این کھ ھر چھ بھ دستش آید از دست خود فرو بریزد، بھ طوري کھ ھیچ چیز براي خود 
باقي نمي گذارد، مانند کسي کھ کامال دست خود را در مقابل باران گشوده و حتي قطره اي از آن در دست 
وي باقي نمي ماند و این تعبیر بلیغ ترین و رساترین تعبیر در مورد نھي از افراط و تفریط در انفاق است)

بي نیاز کنندگان- برطرف کنندگان(کلمھ مغنون جمع اسم فاعل از اغناء است)مغنونَـ919
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تغییر دھندهمغيراًـ920
ی

مِغرياِت ـ921
سواراني كھ غافلگیرانھ بھ دشمن ھجوم میبرند(کلمھ مغیرات جمع مؤنث اسم فاعل از باب افعال اغارة است 

و اغارة و ھمچنین غارة بھ معناي سواره ھجوم بردن بر دشمن بھ طور ناگھاني است و این جملھ کھ بھ 
ظاھر و مجازا صفت خیل(اسبان) قرار گرفتھ، در واقع صفت سواران صاحب خیل است و معنایش این 

است کھ : سوگند مي خورم بھ سوارانی کھ در ھنگام صبح و بھ ناگھاني بر دشمن ھجوم مي آورند)

ی

ت

کلیدھامفَاِتح ـ922
ف

ات

کلیدھایشمفَاِتحه ـ923
ف

ات

ظفر یافتن و رسیدن بھ ھدف - كامیابيمفَازاًـ924
ف

مفَازٍة ـ925
نجات (مفازة مصدر میمي از فوز بھ معناي  ظفر یافتن و رسیدن بھ ھدف . و در عبارت "َوُیَنجِّي ٱللَُّھ ٱلَِّذیَن 

ٱتََّقْوْا ِبَمَفاَزِتِھْم " حرف باء کھ بر سر این کلمھ در آمده باي مالبست و یا سببیت است، پس فوزي کھ خدا 
حکم آن را برایشان رانده، سبب نجات ایشان است)

ف

مفَازِتِهم ـ926
ظفر یافتن و رسیدن بھ ھدفشان - كامیابیشان(مفازة مصدر میمي از فوز بھ معناي  ظفر یافتن و رسیدن بھ 
ھدف . و در عبارت "َوُیَنجِّي ٱللَُّھ ٱلَِّذیَن ٱتََّقْوْا ِبَمَفاَزِتِھْم " حرف باء کھ بر سر این کلمھ در آمده باي مالبست 

و یا سببیت است، پس فوزي کھ خدا حکم آن را برایشان رانده، سبب نجات ایشان است)

ف

ت

باز شده گشوده شدهمفَتحةً ـ927
ف

ت

افتراء زننده (افتراء:نسبتي بھ دروغ دادن -کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)مفْتٍرـ928
ف

ت

 افتراء زنندگان - بھ دروغ نسبت دھندگان (افتراء : کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)مفْترونَ ـ929
ف

ت

 افتراء بستھ شده  - بھ دروغ نسبت داده شده(افتراء : کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)مفْتري ـ930
ف

ت

ی

 افتراء بستھ شده ھا - بھ دروغ نسبت داده شده ھا (افتراء : کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)مفْترياٍت ـ931
ف

ت

ت

 افتراء زنندگان - بھ دروغ نسبت دھندگان (افتراء : کاري را بھ غیر کننده اش نسبت دادن)مفْتِرين ـ932
ف

ت

ی

مفْتونُ ـ933

در بال و ھالکت افتاده (در عبارت "ِبَأییُِّکُم ٱْلَمْفُتوُن " منظور از بال و ھالکت جنون و دیوانگي است و معني 
آیھ مي شود :"كھ كدام یك از شما دچار جنون اند"کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در 
آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا 
سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ 

قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا 
فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه 
باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و 
نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت 

امتحان را مي رساند)

ف

ت

گریزگاه - محل فرارمفَر ـ934
ف

مفْرطُونَ ـ935
پیشگامان ( فرط و یا افرط در اصل معنایش تقدم و جلو آمدن است و افراط بھ معناي اسراف و زیاده روي 

در آمدن است ھمچنانکھ تفریط کوتاھي در آن است و فـََرط  آن کسي است کھ پیشاپیش کاروان بھ منزل 
مي رود تا آب و مسکن تھیھ کند و وقتي گفتھ مي شود : افرطھ معنایش این است کھ فالني را جلوتر فرستاده 

.پس عبارت "َلا َجَرَم َأنَّ َلُھُم ٱلنَّاَر َوَأنَُّھم مُّْفَرُطوَن " یعني : ثابت و یقیني است كھ آتش براي آنان است و یقینًا 
پیشگامان (بھ سوي آتش) اند)

ف
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مفْروضاً ـ936
مقرر شده - تعیین شده - واجب شده- جدا شده و کنار گذاشتھ شده (کلمھ فرض بھ معناي قطع ھر چیز محکم 
و جدا کردن بعضي از آن، از بعضي دیگر است و بھ ھمین جھت در معناي وجوب استعمال مي شود، براي 

اینکھ انجام دادنش واجب و امتثال  امرش قطعي و معین است و نھ مردد در اینجا نیز سھم و نصیبي کھ 
فرض شده ادایش معین و قطعي است)

ف

ض

فسادگر- تباه کننده-عامل فساد و تباھیمفِْسدـ937
ف

س

فسادگران- تباه کنندگان-عامالن فساد و تباھیمفِْسدونَـ938
ف

س

فسادگران- تباه کنندگان-عامالن فساد و تباھیمفِْسِدينـ939
ف

س

ی

بھ صورت روشن و واضح - جزء بھ جزء شده - فصل بھ فصل شده - بھ تفصیل بیان شده(تفصیل  بھ 
معناي روشن ساختن معاني و رفع اشتباه از آن است، بھ نحوي کھ اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده و 
در نتیجھ مراد و مقصود مبھم شده باشد آن خلط و تداخل را از بین ببرد. بھ عبارت دیگر تفصیل بھ معناي 

بیان معنی بھ شکلی کامل است کھ منظور را بھ دور ھر گونھ ابھامی برساند. صفت "تفصیل الکتاب"  
برای قرآن کریم از این روست کھ در این کتاب منظور پروردگار مبھم بیان نشده است البتھ کج فھمی ھا و 
برداشتھای اشتباه از آیات آن یا عمدی است بھ این صورت کھ سلیقھ و ھوای نفس خود را بر قرآن تحمیل 
می کنند یا ناشی از کم دانشی نسبت بھ زبان قرآن(عربی مبین) یا عدم توجھ بھ این نکتھ کھ آیات قرآن در 
تکمیل یک معنا بھ ھم کمک می کنند مثًال اگر در سوره مبارکھ حمد این دعا را می آورد کھ "ما را بھ راه 

کسانی کھ نعمتشان داده ای ھدایت بفرما" در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 69 توضیح داده کھ "انعمت 
علیھم"، انبیاء، صالحین و صدیقین و شھیدانند

ف

ص

البتھ ھمانگونھ کھ در سوره مبارکھ آل عمران آیھ شریفھ 7 آمده است براي فھم آیات متشابھ قرآن(آیاتی کھ 
امکان دارد خواننده معنی اشتباھی از آن برداشت کند) باید از "راسخون في العلم" کھ ھمان معصومین 

علیھم السالم ھستند، کمک گرفت البتھ بھ راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم ھماھنگی آنان با 
آیات قرآن کریم تشخیص داد کھ متاسفانھ تعداد این احادیث بسیار بیشتر از احادیث واقعی است پس چنانچھ 

این قواعد را برای فھم قرآن کریم بھ کار ببندیم ھمان گونھ کھ در شش آیھ قرآن کریم با شانزده تأکید و 
سوگند آمده است(کلمھ "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" را در کل قرآن جستجو کنید) فھم این کتاب برای ھمگان 

بسیار بسیار آسان است و آنان کھ بھ مردم القا می کنند کھ فھمیدن قرآن بسیار سخت است و کار ھر کسی 
نیست سخنی برخالف قرآن گفتھ اند تا مردم را از این چشمھ زالل ھدایت دور نگھ داشتھ و بھ سمت مقاصد 

پلیدشان فریب دھند)
بھ صورت روشن و واضحھا - جزء بھ جزء شده ھا - فصل بھ فصل شده ھا- بھ تفصیل بیان شده ھا(تفصیل 
 بھ معناي روشن ساختن معاني و رفع اشتباه از آن است، بھ نحوي کھ اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده 

و در نتیجھ مراد و مقصود مبھم شده باشد آن خلط و تداخل را از بین ببرد. بھ عبارت دیگر تفصیل بھ 
معناي بیان معنی بھ شکلی کامل است کھ منظور را بھ دور ھر گونھ ابھامی برساند. صفت "تفصیل 

الکتاب"  برای قرآن کریم از این روست کھ در این کتاب منظور پروردگار مبھم بیان نشده است البتھ کج 
فھمی ھا و برداشتھای اشتباه از آیات آن یا عمدی است بھ این صورت کھ سلیقھ و ھوای نفس خود را بر 
قرآن تحمیل می کنند یا ناشی از کم دانشی نسبت بھ زبان قرآن(عربی مبین) یا عدم توجھ بھ این نکتھ کھ 

آیات قرآن در تکمیل یک معنا بھ ھم کمک می کنند مثًال اگر در سوره مبارکھ حمد این دعا را می آورد کھ 
"ما را بھ راه کسانی کھ نعمتشان داده ای ھدایت بفرما" در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 69 توضیح داده 

کھ "انعمت علیھم"، انبیاء، صالحین و صدیقین و شھیدانند

ف

ص

ت

البتھ ھمانگونھ کھ در سوره مبارکھ آل عمران آیھ شریفھ 7 آمده است براي فھم آیات متشابھ قرآن(آیاتی کھ 
امکان دارد خواننده معنی اشتباھی از آن برداشت کند) باید از "راسخون في العلم" کھ ھمان معصومین 

علیھم السالم ھستند، کمک گرفت البتھ بھ راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم ھماھنگی آنان با 
آیات قرآن کریم تشخیص داد کھ متاسفانھ تعداد این احادیث بسیار بیشتر از احادیث واقعی است پس چنانچھ 

این قواعد را برای فھم قرآن کریم بھ کار ببندیم ھمان گونھ کھ در شش آیھ قرآن کریم با شانزده تأکید و 
سوگند آمده است(کلمھ "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" را در کل قرآن جستجو کنید) فھم این کتاب برای ھمگان 

بسیار بسیار آسان است و آنان کھ بھ مردم القا می کنند کھ فھمیدن قرآن بسیار سخت است و کار ھر کسی 
نیست سخنی برخالف قرآن گفتھ اند تا مردم را از این چشمھ زالل ھدایت دور نگھ داشتھ و بھ سمت مقاصد 

پلیدشان فریب دھند)

مفَصلًاـ940

مفَصلَاٍت  ـ941
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انجام شده (َ"اَن َأْمُر ٱللَِّھ َمْفُعوالًَ " : ھمواره فرمان خداوند شدني است)مفْعولًاـ942
ف

رستگاران - رھا شدگان - نجات یافتگان( کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ مفِْلحونَـ943
عبارتی رھا شدن از بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است)

ف

رستگاران - رھا شدگان - نجات یافتگان( کلمھ فالح بھ معناي نجات از ھر نوع بدبختي و شقاوت و بھ مفِْلِحنيـ944
عبارتی رھا شدن از بند موانع و مشکالت در مسیر کمال است)

ف

ی

قبرھا (جمع مقبره است، کھ - بھ کسره میم یا فتحھ آن - بھ معناي محل قبر است)مقَاِبر ـ945
اب

محلھاي نشستن (جمع مقعد)مقَاِعدـ946

کلیدھا (این کلمھ جمعي است کھ مفرد ندارد)مقَاِليد ـ947
ال

ی

مقَامـ948
محل قیام - محل ایستادن - محل ثبوت و پابرجایي ھر چیز- محل اقامت.(مقام ابراھیم سنگی است در 

13متری کعبھ کھ جای پای حضرت ابراھیم علی نبینا و علیھ السالم بھ معجزه بر آن مانده و ھم اکنون در 
محفظھ ای بھ شکل شش ضلعی قرار داده شده است و بھ استناد عبارت " َوٱتَِّخُذوْا ِمن مََّقاِم ِإْبَراِھیَم ُمَصلى" 
نماز واجب طواف از لحاظ مکانی با در نظر گرفتن کعبھ بھ عنوان مبدأ باید از مقام ابراھیم بھ بعد خوانده 

شود)
اقامتگاهمقَاماً ـ949

اقامت (دار المقامھ آن منزلي است کھ کسي از آن بیرون نمي رود و از آنجا بھ جاي دیگر کوچ نمي کند)مقَامِة ـ950

پتکھا - گرزھا (جمع مقمعة بھ معناي پتک و گرز است)مقَاِمع ـ951

جایتمقَاِمکـ952
ک

مقَامهماـ953
در جاي آن دو (کلمھ مقام در اصل،اسم مکان ( مکاني است در آن جسمي از اجسام بایستد)یا اسم 

زمان(زمان ایستادن) ویا مصدر میمي (ایستادن)، ولي در موارد بسیاري، صفات و احوال چیزي  بھ نوعي 
ایستادن در یك محل و قرارگاه تشبیھ مي شود و بھ آن صفات و احوال، مقام و منزلت می گویند مثل آن 

آیھ اي کھ در مورد شھادت مي فرماید : فاخران یقومان مقامھما و قول نوح کھ بھ حکایت قرآن بھ قوم خود 
گفت : ان کان کبر علیکم مقامي و تذکیري بایات اهللا و قول مالئکھ کھ گفتند : و ما منا اال لھ مقام معلوم)

مقَاِميـ954

مقام من - اقامت طوالني من (کلمھ مقام در اصل،اسم مکان ( مکاني است در آن جسمي از اجسام بایستد)یا 
اسم زمان(زمان ایستادن) ویا مصدر میمي (ایستادن)، ولي در موارد بسیاري، صفات و احوال چیزي  بھ 

نوعي ایستادن در یك محل و قرارگاه تشبیھ مي شود و بھ آن صفات و احوال، مقام و منزلت می گویند، مثل 
آن آیھ اي کھ در مورد شھادت مي فرماید : فاخران یقومان مقامھما و قول نوح کھ بھ حکایت قرآن بھ قوم 

خود گفت : ان کان کبر علیکم مقامي و تذکیري بایات اهللا و قول مالئکھ کھ گفتند : و ما منا اال لھ مقام 
معلوم. در عبارت "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس کھ از مقام پروردگارش ترسید دو بھشت 

است"، ترس از مقام پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتھای پروردگار است کھ باعث 
شرم از ارتکاب گناه می شود)

ی

زشت رویانمقْبوِحني ـ955
ب

ی

گرفتھ شده (قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)مقْبوضةٌ ـ956
ب

ض

خشم شدید - منفور- شدیدترین مرحلھ خشممقْتـ957
ت

داخل شونده با سختي و دشواري (مقتحم اسم فاعل از اقتحام است)مقْتِحم ـ958
ت
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مقْتِدٍر ـ959
قادر و توانا با قدرتی عظیم و ھمیشگی (کلمھ مقتدر نیز معنیش نزدیک بھ کلمھ قدیر است و بھ ھمین معنا 

است چیزي کھ ھست در غیر خداي تعالي ھم استعمال مي شود و در غیر خدا معنایش متکلف و مکتسب 
قدرت است، یعني کسي کھ براي بھ دست آوردن قدرت خود را بھ زحمت مي اندازد و خود را قدرتمند 

وانمود مي کند)

ت

مقْتِدرونَـ960
آنانكھ توانایي انجام ھركاري كھ اراده كنند را دارند (کلمھ مقتدر معنایش نزدیك با کلمھ قدیر است و بھ 

ھمین معنا است .چیزي کھ ھست در غیر خداي تعالي ھم استعمال مي شود و در غیر خدا معنایش متکلف و 
مکتسب قدرت است، یعني کسي کھ براي بھ دست آوردن قدرت خود را بھ زحمت مي اندازد و خود را 

قدرتمند وانمود مي کند)

ت

اقتدا کنندگانمقْتدونَ ـ961
ت

تنگدست -کسي کھ در ضیق مالي قرار داشتھ باشدمقِْتِر ـ962
ت

فراھم آوردندگان- بھ دست آوردندگان (ازاقتراف بھ معناي اکتساب است)مقْتِرفُونَ ـ963
ت

ف

متقارنین - ھمراھانمقْتِرِنني ـ964
ت

نی

قسمت کنندگان - جزء کنندگان - تفرقھ افكنانمقْتِسِمني ـ965
ت

س

ی

مقْتِصد ـ966
میانھ رو- معتدل (اقتصاد بھ معناي گرفتن قصد و قصد بھ معناي میانھ است، پس اقتصاد بھ معناي میانھ 
روي در امور و پرھیز از افراط و تفریط در امور است و امت مقتصده امتي است کھ امر دین و تسلیم 

نسبت بھ دستورات الھي کھ مبتنی بر میانھ روی و اعتدال در امور است را پیش گرفتھ مثًال نھ بخل و خّست 
فرمان دین است ونھ بذل و انفاق بیش از حّد بلکھ خواست خداوند اعتدال در انفاق است)

ت

ص

مقْتِصدةٌ ـ967
میانھ رو (اقتصاد بھ معناي گرفتن قصد و قصد بھ معناي میانھ است، پس اقتصاد بھ معناي میانھ روي در 

امور و پرھیز از افراط و تفریط در امور است و امت مقتصده امتي است کھ امر دین و تسلیم نسبت بھ 
دستورات الھي کھ مبتنی بر میانھ روی و اعتدال در امور است را پیش گرفتھ مثًال نھ بخل و خّست فرمان 

دین است ونھ بذل و انفاق بیش از حّد بلکھ خواست خداوند اعتدال در انفاق است)

ت

ص

خشم شدید شمامقِْتکُم ـ968
ت

ک

ِمقْداٍر ـ969

مقدار - اندازه (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل 
تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر 
خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز 

ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 
عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" 

بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام 
خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او 

شود بزرگتر است)

ِمقْدارهـ970

مقدارش - اندازه اش (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و 
تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده 

معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش 
شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ 

از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن 
مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست 

ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و 
تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد 

او شود بزرگتر است)
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پاک شده - طاھر شدهمقَدِسـ971
س

پاک شده - طاھر شدهمقَدسةَ ـ972
س

مقْدوراًـ973

اندازه گیري شده (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و 
تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده 

معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش 
شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ 

از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن 
مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست 

ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و 
تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد 

او شود بزرگتر است)
قرابت و خویشاوندي نسبيمقْربٍةـ974

ب

نزدیک شده ھامقَربونَ ـ975
ب

نزدیک شده ھامقَرِبني ـ976
بی

مقَرِننيـ977
بھ ھم بستھ شده ھا - کنار ھم قرار داده شده ھا(کلمھ مقرَّنین از ماده تقرین است کھ بھ معناي جمع نمودن و 

قرین کردن چیزي است با چیزی دیگری از ھمان جنس و عبارت "مَُّقرَِّنیَن ِفي ٱْلَأْصَفاِد "یعني اسیراني کھ با 
غل و زنجیر کنار ھم قرار داده شده اند و"ُغل" قید و طوقي است کھ با آن دست و پاي مجرم را بھ گردنش 

مي بندند تا خواري و ذلت او را بنمایانند)

نی

مقِْرِنني ـ978
طاقت داران - توانمندان (کلمھ مقرنین بھ معناي مطیقین است چون مصدر اقران بھ معناي اطاقھ است. 

َذا َوَما ُکنَّا َلُھ ُمْقِرِنیَن "یعني :منزه است آن خدایي کھ این (مرکب) را براي  عبارت "ُسْبحاَن ٱلَِّذي َسخََّر َلَنا َھـٰ
ما مسخر کرد و گر نھ ما نمي توانستیم آن را رام خود کنیم)

نی

دادگران - عدالت گستران (اسم فاعل از کلمھ ِاقساط  بھ معناي آن کھ بھ ھر یک، آن حقي را کھ مستحق مقِْسِطني ـ979
است و آن سھمي را کھ دارد بدھي)

س

ی

مقَسماِت ـ980

تقسیم کنندگان ( عبارت "َفـٱْلُمَقسَِّماِت َأْمرًا " بھ فرشتگاني اشاره دارد کھ کارشان این است کھ بھ امر 
پروردگار عمل مي کنند و اوامر خدا را در بین خود بھ اختالف مقامھایي کھ دارند تقسیم مي کنند . امر 

پروردگار صاحب عرش، در خلقت و تدبیر، امري است واحد، ولي وقتي این امر واحد را مالئکھ اي حمل 
مي کنند کھ پست ھاي مختلف و ماموریت ھاي گوناگون دارند، قھرا ھمان امر واحد بر طبق اختالف مقامات 

ایشان تقسیم و تکھ تکھ مي شود و ھمچنین این تقسیم ادامھ دارد تا بھ دست فرشتگاني برسد کھ مامور پدید 
آوردن حوادث جزئي عالمند، در آنجا دیگر بیشتر تکھ تکھ مي شود و تکثیر مي پذیرد)

س

ت

تقسیم شدهمقْسوم ـ981
س

کوتاه کنندگان - آنان کھ عمل تقصیر را انجام مي دھند ( یکي از اعمال حج کھ کوتاه کردن ناخن بعد از مقَصِرينـ982
سعي صفا و مروه مي باشد و با این عمل از احرام خارج مي شوند)

ص

ی

محدود شده ھا عبارت "ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت ِفي ٱْلِخَیاِم " یعني حوریاني کھ از خیمھ ھایشان بیرون نمي روند مقْصوراتـ983
لذا از دستبرد اجانب محفوظند و زناني مبتذل نیستند، کھ غیر شوھرانشان نیز ایشان را تماشا کنند)

ص

ت
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مقِْضياً ـ984

حتمي - مقرر شده - حکم شده  (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل 
عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این 

است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا 
کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن 
نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن 

قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری 
را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض 

نمود).عبارت "َقَضيٰ َزْیٌد مِّْنَھا َوَطرًا "یعني نیاز خود را از آن زن بھ پایان برد (طالقش داد). امام صادق 
علیھ السالم فرمود : اجل مقضي ھمان اجل حتمي است کھ خداي تعالي بھ وقوع حتمي آن حکم فرموده و 

اجل مسمي آن اجلي است کھ ممکن است نسبت بھ وقوع آن بدا حاصل شود و خداوند ھر قدر بخواھد آنرا 
جلو انداختھ و یا بھ تعویق بیاندازد و لیکن در اجل حتمي تقدیم و تاخیري نیست)

ض

قطع شدهمقْطُوع ـ985

قطع شدهمقْطُوعٍة ـ986

محل نشستن - مجلس (در عبارت "َمْقَعِد ِصْدٍق " منظور این است کھ میان مجلس و جایگاه آنان و صدق مقْعِد ـ987
عمل و ایمانشان رابطھ اي ھست)

محل نشستنشان - مجلسشانمقْعِدِهم ـ988

مقْمحونَـ989
سر باال برده شده ھا ( کلمھ مقمحون اسم مفعول از ماده اقماح است و اقماح بھ معناي سر بلند کردن است . 
از این کلمھ برمي آید غلھایي کھ در گردن اھل دوزخ بھ کار مي رود، طوري است کھ بین سینھ تا زیر چانھ 
آنان را پر مي کند، بھ طوري کھ سرھایشان رو بھ باال قرار مي گیرد و دیگر نمي توانند سر را پایین آورند و 

راه پیش روي خود را ببینند)

مقَنطَرِةـ990
بھ صورت قنطار در آمده (قنطار بھ معناي مقدار طالئي است کھ در یک پوست گاو بگنجد و یا بھ معناي 

پوستي پر از طال است. عبارت"ٱْلَقَناِطیِر ٱْلُمَقنَطَرِة ِمَن ٱلذََّھِب َوٱْلِفضَِّة " کنایھ از گنجینھ ھاي پراز طال 
ونقره است)

سر بلند کرده ھا( در اصل مقنعین بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)مقِْنِعيـ991
ی

مقِْوين ـ992
صحرانشینان و بیابان گردان - سرگردانان و بیچارگان -دربیابان مانده ھا-تھي دستان ("مقوین" کھ در 

اصل مقوئین بوده است، جمع اسم فاعل از باب افعال اقواء است و اقواء بھ معناي وارد شدن و ماندن در 
بیاباني است کھ احدي در آن نباشد)

ی

توانا و مقتدر ونیرومند-روزي دھنده وقوت دھنده - نگھبان و شاھد و حسابرسمِقيتاً ـ993
یت

خوابگاه - استراحتگاهمِقيلًا ـ994
ی

پاینده - ثابتي کھ ھرگز زایل نشود و تمامي نداشتھ باشد - ھمیشھ و بسیار برپادارنده - برپادارنده اي کھ آنچھ مِقيمـ995
را برپا مي دارد زایل نشود و تمامي نداشتھ باشد

ی

برپا دارندگان (مقیم: برپادارنده اي کھ آنچھ را برپا مي دارد زایل نشود و تمامي نداشتھ باشد. در اصل مِقيِمي ـ996
مقیمین بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)

ی

ی

برپا دارندگان (مقیم: برپادارنده اي کھ آنچھ را برپا مي دارد زایل نشود و تمامي نداشتھ باشد)مِقيِمني ـ997
ی

ی

سوت - سوت زدنمکَاًء ـ998
ک

مکان - جا - محلمکَانَـ999
ک

مکان شما- جاي شما - محل شما - جایگاه خودتانمکَانِتکُمـ1000
ک

ان

ت

ک
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مکان آنھا- جاي آنھا - محل آنھامکَانِتِهم ـ1001
ک

ان

ت

در جایگاه خود بایستید - ھمانجا کھ ھستید بمانیدمکَانکُم ـ1002
ک

ان

ک

مکان او- جاي او- محل اومکَانهـ1003
ک

ان

مِکباً ـ1004
صورت بر زمین نھاده (کلمھ مکّب اسم فاعل از إکباب (باب افعال) است و إکباب الشي ء علي وجھھ بھ  

معناي آن است کھ کسي را بھ رو بھ زمین بیندازي. عبارت "َیْمِشي ُمِکّبًا َعَليٰ َوْجِھِھ "یعني با صورت روي 
زمین مي خزد)

ک

مکَّةَ ـ1005
مکھ (شھري کھ مسجدالحرام و کعبھ در آن قرار دارد و وطن رسول خدا (صلي الّلھ علیھ و آلھ و سلم) مي 

باشد. این شھر پس از اقامت حضرت ھاجر و اسماعیل علیھما السالم در کنار کعبھ و پدید آمدن معجزه وار 
چشمھ ي زمزم، بھ تدرج شکل گرفتھ است)

ک

نوشتھ شدهمکْتوباً ـ1006
ک

ت

درنگ کرد - مکث نمود (کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)مکَثَ ـ1007
ک

ث

درنگ و تأمل - مکث (کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)مکٍْث ـ1008
ک

ث

تکذیب کنندگان (آنانکھ منکر صحت و درستي خبري مي شوند)مکَذِّبونَ ـ1009
ک

ب

تکذیب کنندگان (آنانکھ منکر صحت و درستي خبري مي شوند)مکَذِِّبني ـ1010
ک

بی

 دروغ- دروغ شده(َوْعٌد َغْیُر َمْکُذوٍب: وعده ی دروغ نشده بھ این معنی کھ نھ از ابتدا بھ دروغ وعده داده مکْذُوبـ1011
شده و نھ کسی می تواند مانع انجامش شود تا صحتش نقض گردد)

ک

ب

مکَرـ1012

مکر کرد - حیلھ گري کرد - نقشھ کشید(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ 
دارد منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک 

وا بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر 
الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار 
سر نمی زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 

پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

مکْر ـ1013

مكر - حیلھ - نقشھ كشیدن-غافلگیرکردن(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ 
دارد منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک 

وا بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر 
الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار 
سر نمی زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 

پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک
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مکَرتموه ـ1014

آن نیرنگ را اندیشیده اید- آن حیلھ را بھ کار بردید - نقشھ اش را کشیدید(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با 
حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي 

با حیلھ او را بھ کاري نیک وا بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ 
خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت 

وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او 
آسیبي برسانند، این عمل از پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، 

انسان معصیتي کند کھ مستحق عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید 
و یا سرنوشتي براي او تنظیم کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما 
چنین مکری بدون اینکھ بنده معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

ت

مکِْرٍمـ1015
احترام کننده - اکرام کننده - تکریم کننده (معناي تکریم با تفضیل متفاوت است، چون تکریم معنائي است 

نفسي و در تکریم کاري بھ غیر نیست، بلکھ تنھا شخص مورد تکریم مورد نظر است کھ داراي شرافتي و 
کرامتي بشود، بھ خالف تفضیل کھ منظور از آن این است کھ شخص مورد تفضیل از دیگران برتري یابد، 

در حالي کھ او با دیگران در اصل آن عطیھ شرکت دارد)

ک

بسیار اکرام شده - بسیار گرامي و ارجمند ( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن كثرت است)مکَرمٍةـ1016
ک

اکرام شدگان - گرامي و ارجمندانمکْرمونَـ1017
ک

مکْرِمنيـ1018
محترمین - اکرام شدگان - تکریم شدگان (معناي تکریم با تفضیل متفاوت است، چون تکریم معنائي است 

نفسي و در تکریم کاري بھ غیر نیست، بلکھ تنھا شخص مورد تکریم مورد نظر است کھ داراي شرافتي و 
کرامتي بشود، بھ خالف تفضیل کھ منظور از آن این است کھ شخص مورد تفضیل از دیگران برتري یابد، 

در حالي کھ او با دیگران در اصل آن عطیھ شرکت دارد)

ک

ی

مکَرنا ـ1019

نقشھ کشیدیم(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد منصرف کني کھ سھ 
حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا بداري و چنین مکري بھ 

پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و 
آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی زند یا بھ معناي این 

است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از پروردگار تعالي وقتي 
صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق عذاب شود و پروردگار 
او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم کند کھ او خودش با پاي 
خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده معصیتي کرده باشد تا 

مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

مکَرواْ ـ1020

مکر کردند - حیلھ گري کردند - نقشھ کشیدند(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي 
کھ دارد منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري 

نیک وا بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر 
الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار 
سر نمی زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 

پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

ناپسند - آنچھ مورد کراھت استمکْروهاً ـ1021
ک
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مکِْرِهم ـ1022

مکرشان - حیلھ شان - نقشھ شان(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

مکِْرِهن ـ1023

مکرآن زنان - حیلھ ي آن زنان - نقشھ آن زنان(کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي 
کھ دارد منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري 

نیک وا بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر 
الماکرین" دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار 
سر نمی زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 

پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ک

مکْظُومـ1024

نفس گرفتھ شده - نفس بند آمده (کلمھ کاظمین اسم فاعل از کظم است و کظم بھ معناي شدت اندوه است از 
طرفي کظم بھ معناي بیرون آمدن نفس است، وقتي مي گویند کظم خود را گرفت، یعني جلو نفس خود را 

گرفت و کظوم بھ معناي حبس کردن نفس است، کھ خود کنایھ از سکوت است، ھمچنانکھ در ھنگام 
توصیف و مبالغھ در باره سکوت مي گویند : فالني نفسش بیرون نمي آید و دم نمي زند یعني بسیار کم حرف 

است و کظم فالن یعني نفس فالني حبس شد و از این باب است جملھ اذ نادي و ھو مکظوم یعني ندا کرد در 
حالي کھ نفسش گرفتھ شده بود (با دلي ماالمال از اندوه) و ھمچنین کظم غیظ، حبس خشم است و جملھ و 

الکاظمین الغیظ بھ ھمین معنا است)

ک

کساني کھ کھ سگ ھا را براي شکار تعلیم مي دھندمکَلِِّبني ـ1025
ک

لب

ی

مکَّنا ـ1026

قدرت و تمكین بسیار دادیم- امكانات بسیار دادیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز است از زمین و 
معناي امکان و تمکین،قرار دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و مکانت بھ 

استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا مکانتي در نزد 
مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت معنایش این است 

کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد از اینکھ فرمود : 
ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ بتواند در زمین از 
مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند کھ او از ماندن در 

روي زمین محروم باشد . عبارت "َوَلَقْد َمکَّنَّاُھْم ِفیَما ِإن مَّکَّنَّاُکْم ِفیِھ"بھ این معني است كھ :ما بھ آنان 
دراموري قدرت و تمكین داده بودیم كھ بھ  شما درآن امور چنان قدرت و تمكیني نداده ایم. از معانی کھ باب 

تفعیل بھ اصل فعل اضافھ می کند کثرت است)

ک
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مکَّناکُم ـ1027

بھ شما قدرت و تمكین بسیار دادیم - بھ شما امكانات بسیار دادیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز 
است از زمین و معناي امکان و تمکین،قرار دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و 

مکانت بھ استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا 
مکانتي در نزد مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت 

معنایش این است کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد 
از اینکھ فرمود : ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ 

بتواند در زمین از مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند 
کھ او از ماندن در روي زمین محروم باشد . عبارت "َوَلَقْد َمکَّنَّاُھْم ِفیَما ِإن مَّکَّنَّاُکْم ِفیِھ"بھ این معني است كھ 

:ما بھ آنان دراموري قدرت و تمكین داده بودیم كھ بھ  شما درآن امور چنان قدرت و تمكیني نداده ایم. از 
معانی کھ باب تفعیل بھ اصل فعل اضافھ می کند کثرت است)

ک

ک

مکَّناهمـ1028

بھ آنان قدرت و تمكین بسیار دادیم - بھ آنان امكانات بسیار دادیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز 
است از زمین و معناي امکان و تمکین،قرار دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و 

مکانت بھ استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا 
مکانتي در نزد مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت 

معنایش این است کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد 
از اینکھ فرمود : ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ 

بتواند در زمین از مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند 
کھ او از ماندن در روي زمین محروم باشد . عبارت "َوَلَقْد َمکَّنَّاُھْم ِفیَما ِإن مَّکَّنَّاُکْم ِفیِھ"بھ این معني است كھ 

:ما بھ آنان دراموري قدرت و تمكین داده بودیم كھ بھ  شما درآن امور چنان قدرت و تمكیني نداده ایم. از 
معانی کھ باب تفعیل بھ اصل فعل اضافھ می کند کثرت است)

ک

مکْنوِن ـ1029
پنھان شده و ذخیره شده (منظور از تشبیھ حوریان بھ بیض مکنون این است کھ : ھمانطور کھ تخم مرغ 

مادامي کھ در زیر پر مرغ و یا در النھ و یا در جاي دیگر محفوظ مي باشد، ھمچنان دست نخورده مي ماند 
و غباري بر آن نمي نشیند حوریان نیز این طورند . بعضي دیگر گفتھ اند : منظور تشبیھ آنان بھ باطن تخم 
است، قبل از آنکھ شکستھ شود و دست خورده گرددومنظورازنسبت" کتاب مکنون"بھ قرآن کریم از این 

جھت است کھ از دسترس اغیار و ناپاکان محفوظ است)

ک

مکَّنيـ1030

بھ من قدرت و تمكین داد - بھ من امكانات داد (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز است از زمین و 
معناي امکان و تمکین،قرار دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و مکانت بھ 

استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا مکانتي در نزد 
مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت معنایش این است 

کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد از اینکھ فرمود : 
ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ بتواند در زمین از 
مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند کھ او از ماندن در 

روي زمین محروم باشد . عبارت "َوَلَقْد َمکَّنَّاُھْم ِفیَما ِإن مَّکَّنَّاُکْم ِفیِھ"بھ این معني است كھ :ما بھ آنان 
دراموري قدرت و تمكین داده بودیم كھ بھ  شما درآن امور چنان قدرت و تمكیني نداده ایم)

ک

ی

وسیلھ اي کھ کاالھا با آن، کیل و یا وزن مي شوندِمکْيالَ ـ1031
ک

مِکيدونَـ1032
اسیر نیرنگ شده ھا (کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي ناپسند و گاھي پسندیده است پس 

عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ استعمالش در موارد ناپسند 
بیشتر است)

ک

ی

مِکني ـ1033
صاحب مقام و منزلت - بسیار و ھمیشھ دارای امکانات ( در عبارت "َقاَل ِإنََّک ٱْلَیْوَم َلَدْیَنا َمِکیٌن َأِمیٌن" 

پادشاه با "مکین" خطاب کردن حضرت یوسف می خواھد بگوید کھ ھرچھ بخواھی را در اختیار تو قرار 
می دھم چون تو را شخصی امین می دانم)

ک

ی

بھ اندازه ي آکندگي - بھ اندازه ي ُپري (کلمھ مل ء  بھ معناي پري ظرف است از چیزي کھ در آن ریختھ ِملُْء ـ1034
باشند . در عبارت "مل ء االرض ذھبا"  کره زمین ظرفي فرض شده کھ ماالمال از طال باشد)

پر شدهمِلئَت ـ1035
ئ ل

ت
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پرمي شديمِلئْت ـ1036
ئ ل

ت

ملَِئِه ـ1037

جمعیت عظیم و متفقش - اشراف و بزرگان قومش -درباریانش (کلمھ مال  بھ معناي جماعتي از مردم است 
کھ بر یک نظریھ اتفاق کرده اند و اگر چنین جمعیتي را مال نامیدند براي این است کھ عظمت و ابھتشان 

چشم بیننده را پر مي کند از طرفي کلمھ مأل بھ معناي اشراف و بزرگان قوم است و این طبقھ از افراد 
اجتماع را از این نظر مأل گفتھ اند کھ ھیبت آنان دل ھا و زینت و جمال شان چشم ھا را پر مي کند.و منظور 
ازمأل أعلي ھمان مالئکھ مکرمي ھستند کھ شیطانھا مي خواھند بھ گفتگوي ایشان گوش دھند و آنھا سکنھ 

آسمانھاي باال را تشکیل مي دھند و مقصود شیطانھا از گوش دادن بھ مأل أعلي این است کھ : بر اخبار غیبي 
کھ از عالم زمیني پوشیده است اطالع پیدا کنند، مانند حوادثي کھ بعدھا در زمین رخ مي دھد و اسرار 

پنھاني کھ آیھ و ما تنزلت بھ الشیاطین و ما ینبغي لھم و ما یسطیعون انھم عن السمع لمعزولون بدان اشاره 
دارد و ھمچنین آیھ و انا لمسنا السماء فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا و شھبا و انا کنا نقعد منھا مقاعد للسمع 

فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا )

ئ ل

ملَِئِهم ـ1038

جمعیت عظیم و متفقشان - اشراف و بزرگان قومشان -درباریانشان (کلمھ مال  بھ معناي جماعتي از مردم 
است کھ بر یک نظریھ اتفاق کرده اند و اگر چنین جمعیتي را مال نامیدند براي این است کھ عظمت و 

ابھتشان چشم بیننده را پر مي کند از طرفي کلمھ مأل بھ معناي اشراف و بزرگان قوم است و این طبقھ از 
افراد اجتماع را از این نظر مأل گفتھ اند کھ ھیبت آنان دل ھا و زینت و جمال شان چشم ھا را پر مي کند.و 

منظور ازمأل أعلي ھمان مالئکھ مکرمي ھستند کھ شیطانھا مي خواھند بھ گفتگوي ایشان گوش دھند و آنھا 
سکنھ آسمانھاي باال را تشکیل مي دھند و مقصود شیطانھا از گوش دادن بھ مأل أعلي این است کھ : بر اخبار 
غیبي کھ از عالم زمیني پوشیده است اطالع پیدا کنند، مانند حوادثي کھ بعدھا در زمین رخ مي دھد و اسرار 

پنھاني کھ آیھ و ما تنزلت بھ الشیاطین و ما ینبغي لھم و ما یسطیعون انھم عن السمع لمعزولون بدان اشاره 
دارد و ھمچنین آیھ و انا لمسنا السماء فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا و شھبا و انا کنا نقعد منھا مقاعد للسمع 

فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا )

ئ ل

فرشتگان (جمع َملـَک)مالَِئکَةُـ1039
ائ

ک

فرشتگانشملَاِئکَته ـ1040
ائ

ک

ت

مالقات کنندهملَاٍق ـ1041

مالقات کنندگان (نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است)ملَاقُواْ ـ1042

مالقات کنندگان او(نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است)ملَاقُوه ـ1043

مالقات کننده ي شماملَاِقيکُم ـ1044
ی

ک

مالقات کننده ي اوملَاِقيِهـ1045
ی

ملَِإـ1046

جمعیت عظیمي کھ بر یک نظر متفقند - اشراف و بزرگان قوم - درباریان (جمعیت عظیمي کھ بر یک نظر 
متفقند، اشراف و بزرگان قوم، درباریان، مأل بھ معناي جماعتي از مردم است کھ بر یک نظریھ اتفاق دارند 

از این جھت کھ عظمت و ابھتشان چشم بیننده را پر مي کند از طرفي کلمھ مأل بھ معناي اشراف و بزرگان 
قوم است و این طبقھ از افراد اجتماع را از این نظر مأل گفتھ  اند کھ ھیبت آنان دل ھا و زرق و برق 

زندگیشان چشم ھا را پر مي کند و منظور ازمأل أعلي ھمان مالئکھ مکرمي ھستند کھ شیطانھا مي خواھند بھ 
گفتگوي ایشان گوش دھند و آنھا سکنھ آسمانھاي باال را تشکیل مي دھند و مقصود شیطانھا از گوش دادن بھ 

مأل أعلي این است کھ : بر اخبار غیبي کھ از عالم زمیني پوشیده است اطالع پیدا کنند، مانند حوادثي کھ 
بعدھا در زمین رخ مي دھد و اسرار پنھاني کھ آیھ و ما تنزلت بھ الشیاطین و ما ینبغي لھم و ما یستطیعون 

و انھم عن السمع لمعزولون و ھمچنین آیھ و انا لمسنا السماء فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا و شھبا و انا کنا 
نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا، بدان اشاره دارد)
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دین - کیش - آیین - طریقھ اي کھ انتخاب و اتخاذ شده باشدِملَّةَـ1047

محل میل کردن - پناھگاه (اسم مکان و بھ معناي محلي کھ شخص مورد آسیب،خود را بھ آن محل کنار ملْتحداًـ1048
بکشد، تا از شري کھ متوجھ او است ایمان بماند)

لت

طریقھ ي  انتخاب و اتخاذ شده شما - آیین شماِملَِّتکُم ـ1049
لت

ک

طریقھ ي  انتخاب و اتخاذ شده ما - آیین ماِملَِّتناـ1050
لت

طریقھ ي  انتخاب و اتخاذ شده آنان - آیین آنانِملَِّتِهم ـ1051
لت

پناھگاه (کلمھ ملجا بھ معناي آن نقطھ اي است کھ آدمي بدان پناھنده و متحصن مي شود)ملْجٍأـ1052

 آبي کھ طعمش بر گشتھ باشدِملْح ـ1053

ملْعونةَ ـ1054
لعنت شده (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی 

است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید 
و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند 

البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی 
کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

ملْعوِنني ـ1055
لعنت شدگان (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی 
است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید 

و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند 
البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی 

کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

نی

افكننده ھا - اندازنده ھا (عبارت "َأْلُقوْا َما َأنُتم مُّْلُقوَن " یعني ھرچھ قصد افكندنش را دارید بیفكنید)ملْقُونَ ـ1056

ملِْقياِت ـ1057
القا کنندگان (القاء بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با سایر 

بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء جدا 
شدن. القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد را 

بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی 
صورت بگیرد)

ت

افكننده ھا - اندازنده ھاملِْقني ـ1058
ی

شاه - فرمانروا- کسي کھ مقام حکمراني در نظام جامعھ مختص بھ او است -مالک تدبیر امور مردم و مِلکـ1059
اختیاردار حکومت - پادشاه

ک

حكومت (ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)ملْکـ1060
ک

فرشتھ - فرشتھ ھا (کلمھ ملک ھم در مورد یک نفر اطالق مي شود و ھم در مورد جمع و در عبارت "و ملَک ـ1061
الملک علي أرجائھا " جمع است)

ک

فرشتھ مرگ (فرشتھ اي کھ مأمور قبض روح است وبا نامھاي عزرائیل و تریال نامیده شده است)ملَک ٱلْموِت ـ1062

ک

ال

ت

در اختیار شماستملَکْتم ـ1063
ک

ت

با اختیار خودمان - با اراده خودمانملِْکناـ1064
ک

سلطنت و حکومت مطلق (کلمھ ملکوت مبالغھ در مالکیت است)ملَکُوت ـ1065
ک

ت

حكومتش - فرمانرواییش (ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود)ملِْکِه ـ1066
ک
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دو فرشتھملَکَيِن  ـ1067
ک

ی

حاکمانملُوکاًـ1068
ک

مالمت شده - سرزنش شدهملُوماًـ1069

مالمت شدگان - سرزنش شدگانملُوِمنيـ1070
ی

روزگار طوالنيمِلياً ـ1071
لی

حکمران مقتدري کھ مالک تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت است ( صیغھ مبالغھ از َمِلک)مِليٍک ـ1072
لی

ک

مورد مالمت قرار گرفتھ (کلمھ ملیم اسم فاعل از الم است، کھ بھ معناي داخل شدن در مالمت است، مانند مِليم ـ1073
احرام کھ بھ معناي داخل شدن در حرم است)

لی

از چھ (مخفف "من + ما "ِمم ـ1074

از آنچھ (مخفف "من + ما ")ِمماـ1075

مرگ (عبارت "ِإذًا لََّأَذْقَناَک ِضْعَف ٱْلَحَیاِة َوِضْعَف ٱْلَمَماِت " یعني :در آن صورت دو برابر در دنیا و دو مماِت ـ1076
برابر در آخرت عذاب بھ تو مي چشاندیم)

ت

مرگشانمماتهمـ1077
ات

مرگممماِتيـ1078
ات

ی

دودالن - شک کنندگان -تردیدكنندگانممتِرينـ1079
ت

ی

كشیده شدهممددٍةـ1080

یاري کننده ي شما - مدد کننده ي شمامِمدکُم ـ1081
ک

گسترده - مدد شده ("جعلت لھ ماال ممدودا" یعني من براي او مالي ممدود یعني گسترده و یا ممدود بھ مدد ممدوداًـ1082
نتایج و فایده قرار دادم)

صاف شده ( اسم مفعول از تمرید بھ معناي صاف کردن است)ممرد ـ1083

ممزٍقـ1084
متالشي شده -قطعھ قطعھ شده (از تمزیق بھ معناي تقطیع و تفریق است. عبارت "ِإَذا ُمزِّْقُتْم ُکلَّ ُمَمزٍَّق" 

ھنگامي كھ (در خاك گور) بھ طور كامل متالشي و قطعھ قطعھ شوید بھ عبارت دیگر تا حد ممکن جزء 
جزء شوید کھ اشره دارد بھ اینکھ نھایتًا بدن انسان بھ عناصر تشکیل دھده اش تجزیھ می شود)

بازدارنده - جلوگیر (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)ممِسک ـ1085
س

ک

بازدارنده ھا - جلوگیرھا (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)ممِسکَات ـ1086
س

ک

ت

بارنده بر ما (معناي " قالوا ھذا عارض ممطرنا "این است کھ وقتي آن ابر را مي بینند بھ یکدیگر بشارت ممِطرنا ـ1087
مي دھند کھ این ابري است کھ بر ما خواھد بارید)

آن کھ دیگري مالک و صاحب اختیار اوستمملُوکـ1088
ک

از کسي کھ (نون آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن وتشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ)ِممِنـ1089

از كسي - از كساني (تركیب ِمن+َمن)ِممن ـ1090

منع شدهممنوعٍةـ1091
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ممنوٍنـ1092

قطع شده - مّنت گذاشتھ شده (کلمھ ممنون از ماده "من "، بھ معناي قطع و اسم مفعول آن است البتھ باید 
توجھ داشت از طرفي کلمھ ممنون اسم مفعول از منت نیزمي باشد  و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ 

بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي 
بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده 
ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر 

شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

كسي كھ - چھ كسي (نون آن بھ علت تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)مِنـ1093

مرغي خاص - مرغ بریانمنـ1094

از- برخي از (مْنُھم)-از جھت(بھ دلیل:ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوْا) - بھ جاي (در عبارت "َأَرِضیُتم ِبـٱْلَحَیاِة ٱلدُّْنَیا ِمنـ1095
ِمَن ٱْلَئاِخَرِة") (نون آن بھ علت تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)

كسي كھ - چھ كسي (نون آن بھ علت تقارن با حرف ساكن یا تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)مِن ـ1096

من ـ1097
مّنت نھاد (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ بھ 
کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي بزرگ 
بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ 

بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما 
منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

كسي كھ - چھ كسي - ھرکسمن ـ1098

ِمن ـ1099
از- برخي از- از سوی(مانند "َفِمْنُھْم َشِقيٌّ َوَسِعیٌد: پس برخی از آنان بدبخت و شقی اند و برخی خوشبخت و 

سعید"(قبل از کلمھ "سعید"، کلمھ "منھم" بھ قرینھ لفظی حذف شده است))
از جھت، بھ دلیل(مانند"ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوْا: بھ دلیل خطاھایشان غرق شدند")

بھ جاي (مانند عبارت "َأَرِضیُتم ِبـٱْلَحَیاِة ٱلدُّْنَیا ِمَن ٱْلَئاِخَرِة: آیا بھ جای آخرت بھ زندگی دنیا راضی شدید")

ِمن دوِن ـ1100

غیر از-پایینتراز -زیِر- نزِد(دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در 
انجام کاري قاصر است گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و 
دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ 
بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان 

مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست 
و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ عرب مي گوید : دونک زید 

معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ مورد بحث در 
َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ

ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)
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ِمن دوِنِه ـ1101

غیر از او در حالی کھ از او پایینتر و کم ارزشترند ولی ھم تراز و کنار او قرارش داده اند- پایینتر از او- 
پایینتر و کم ارزشتر از او(دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، بھ کسي کھ در 

انجام کاري قاصر است گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب از دنو و ادون و 
دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد را مي دھد البتھ 
بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي مردم با ایمان 

مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت بھ مقام و موقعیت مردم با ایمان، پست 
و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ عرب مي گوید : دونک زید 

معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ مورد بحث در 
َھین من دون اهللا" و "یغفر ما دون  معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ

ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

ِمن دوِنِهمـ1102
نزدیک جای آنھا ولی در مکانی پایینتر از آنان (دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري 
پستي، بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ 

مقلوب از دنو و ادون و دني است . از عبارت"َفـٱتََّخَذْت ِمن ُدوِنِھْم ِحَجابًا" فھمیده می شود کھ جایی کھ 
حضرت مریم در عبادتگاه برای خلوت گزیدن انتخاب نموده بود طبقھ پایین محلی بوده کھ دیگران حضور 

داشتند و از طرفی در معرض دید نبوده است)

ِمن دوِنِهماـ1103

پایین آن دو- پایینتر و کم ارزشتر از آن دو(دو چیز در معناي "دون" ھست، یکي نزدیکي و دیگري پستي، 
بھ کسي کھ در انجام کاري قاصر است گفتھ مي شود دون ، بعضي از علماي ادب گفتھ اند : این لفظ مقلوب 

از دنو و ادون و دني است . کلمھ دون در جملھ : من دون المؤمنین چیزي شبیھ ظرف است، کھ معناي نزد 
را مي دھد البتھ بوئي ھم از معناي فرومایگي و قصور در آن ھست و معنایش این است کھ مؤمنین بھ جاي 
مردم با ایمان مردم کفر پیشھ را ولي خود نگیرند، کھ جایگاه و موقعیت آنان نسبت بھ مقام و موقعیت مردم 

با ایمان، پست و بي مایھ است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مکان کفار است . پس اینکھ عرب مي گوید 
: دونک زید معنایش این است کھ زید نزدیک تو و در درجھ اي پست تر از درجھ تو است و لیکن کلمھ مورد 
َھین من دون اهللا" و "یغفر ما  بحث در معناي کلمھ غیر ھم استعمال شده از آن جملھ در قرآن کریم آمده : "إَلٰ

دون ذلک "البتھ در آیھ دومي ھم ممکن است بھ معناي "غیر این " باشد و ھم بھ معناي کوچکتر از این)

مناً ـ1104
مّنت نھادن (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ 

بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي 
بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده 
ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر 

شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

از ما - از جانب ماِمنا ـ1105

مناةَـ1106
نام یکي ازبتھایي کھ معبود اعراب قبل از اسالم بوده است (الت و عزي و منات نام سھ بت است کھ معبود 
عرب جاھلیت بودند و آنان را دختران خدا مي دانستند و بت عزي نمادي از سیاره زھره و الت نمادی از 

زحل بوده)
ندا دھنده (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)مناِد ـ1107

ندا دھنده (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)مناِدياً ـ1108

منزلھا - موقعیتھا- محلھاي فرود آمدن و نزولمناِزلَ ـ1109

مناِسکَکُمـ1110
عبادتھاي شما (کلمھ منسک مصدر میمي و اسم زمان و مکان است از نسک و در عبارت "َفِإَذا َقَضْیُتم 
مََّناِسَکُکْم َفـٱْذُکُروْا ٱللََّھ " مصدر میمي و بھ معناي عبادت است، عبادتي کھ مشتمل بر قرباني و ذبح ھم 

ھست)

س

ک

ک
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مناِسکَناـ1111
عبادتھاي ما (کلمھ منسک مصدر میمي و اسم زمان و مکان است از نسک و در عبارت "َفِإَذا َقَضْیُتم 

مََّناِسَکُکْم َفـٱْذُکُروْا ٱللََّھ " مصدر میمي و بھ معناي عبادت است، عبادتي کھ مشتمل بر قرباني و ذبح ھم 
ھست)

س

ک

فرار(عبارت "َلاَت ِحیَن َمَناٍص " یعني ھنگام فرار نیست)مناٍص ـ1112
ص

بسیار منع كننده - بسیار جلوگیرمناٍع ـ1113

سودھا - منفعتھامناِفعـ1114
ف

مناِفقَات ـ1115

زنان منافق - زنان دو رو (کلمھ منافق اسم فاعل از باب مفاعلھ از ماده نفاق است، کھ در عرف قرآن بھ 
معناي اظھار ایمان و پنھان داشتن کفر باطني است .اصل این كلمھ از نفق بھ معني تونل و راھي است کھ 

از زیر زمین برود، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في األرض "،  سوراخ و النھ موش صحرائي 
را نیز نافقاء مي نامند  کھ دارای درھای متعدد است  و مي گویند : "نافق" و یا "نفق الیربوع" یعني موش 

صحرائي بھ سوراخ رفت بنابر این نفاق یعني دخول در دین از دري و خروج از آن از در دیگر. خداي 
تعالي ھم بھ ھمین معنا اشاره کرده و فرموده است : ان المنافقین ھم الفاسقون - منافقین خارج از دینند)

ف

ت

مناِفقُونَـ1116

منافقان - دو رویان (کلمھ منافق اسم فاعل از باب مفاعلھ از ماده نفاق است، کھ در عرف قرآن بھ معناي 
اظھار ایمان و پنھان داشتن کفر باطني است .اصل این كلمھ از نفق بھ معني تونل و راھي است کھ از زیر 

زمین برود، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في األرض "،  سوراخ و النھ موش صحرائي را نیز 
نافقاء مي نامند  کھ دارای درھای متعدد است  و مي گویند : "نافق" و یا "نفق الیربوع" یعني موش 

صحرائي بھ سوراخ رفت بنابر این نفاق یعني دخول در دین از دري و خروج از آن از در دیگر. خداي 
تعالي ھم بھ ھمین معنا اشاره کرده و فرموده است : ان المنافقین ھم الفاسقون - منافقین خارج از دینند)

ف

مناِفِقنيـ1117

منافقان (کلمھ منافق اسم فاعل از باب مفاعلھ از ماده نفاق است، کھ در عرف قرآن بھ معناي اظھار ایمان و 
پنھان داشتن کفر باطني است .اصل این كلمھ از نفق بھ معني تونل و راھي است کھ از زیر زمین برود، 
مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في األرض "،  سوراخ و النھ موش صحرائي را نیز نافقاء مي 

نامند  کھ دارای درھای متعدد است  و مي گویند : "نافق" و یا "نفق الیربوع" یعني موش صحرائي بھ 
سوراخ رفت بنابر این نفاق یعني دخول در دین از دري و خروج از آن از در دیگر. خداي تعالي ھم بھ 

ھمین معنا اشاره کرده و فرموده است : ان المنافقین ھم الفاسقون - منافقین خارج از دینند)

ف

ی

مناِکِبها ـ1118
شانھ ھایش (کلمھ مناکب جمع منکب است کھ نام محل برخورد استخوان بازو با شانھ است و در عبارت 

"ُھَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُکُم ٱْلَأْرَض َذُلوًلا َفـٱْمُشوْا ِفي َمَناِکِبَھا" زمین را بھ مرکبی رام و راھوارتشبیھ کرده است کھ 
بھ آرامی راه می رود و ما بر کتف او قرار داریم و جالب اینکھ در عصر نزول قرآن کریم ، اھل علم 

تصور می کردند کھ زمین ثابت است و حرکتی ندارد و دیگر ستارگان و سیارات بر گرد آن می چرخند)

ک

ب

خوابمناِم ـ1119

خواب تومناِمک ـ1120
ک

خواب شمامنامکُم ـ1121
ک

خوابش (اسم زمان)مناِمها ـ1122

پراكنده (کلمھ منبث اسم مفعول از مصدر باب انفعال، یعني انبثاث است و انبثاث بھ معناي متفرق شدن و منبثّاً ـ1123
متالشي شدن چیزي است)

نب

پراکندهمنتِشر ـ1124
نت

ش
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منتِصراً ـ1125
یاري كننده - بھ یاري طلبنده (عبارت "َوَلْم َتُکن لَُّھ ِفَئٌة َینُصُروَنُھ ِمن ُدوِن ٱللَِّھ َوَما َکاَن ُمنَتِصرًا "یعني: و 

برایش گروھي نبود كھ او را در برابر خدا یاري دھند و خودش ھم قدرت نداشت كھ عذاب را از خود 
برطرف كند)- آنانکھ یکدیگر را یاري و پشتیباني مي کنند (در عبارت"َیُقوُلوَن َنْحُن َجِمیٌع مُّنَتِصٌر 

":میگویند: ما گروھي متحد و پشتیبان یكدیگریم)

نت

ص

منتِصِرينـ1126
یاري كنندگان - آنان كھ بھ یاري مي طلبند (عبارت "َوَلْم َتُکن لَُّھ ِفَئٌة َینُصُروَنُھ ِمن ُدوِن ٱللَِّھ َوَما َکاَن ُمنَتِصرًا 
"یعني: و برایش گروھي نبود كھ او را در برابر خدا یاري دھند و خودش ھم قدرت نداشت كھ عذاب را از 

خود برطرف كند)

نت

ص

ی

منتظرانمنتِظرونَ ـ1127
نت

انتقام گیرندگانمنتِقمونَ ـ1128
نت

انتھاي آنمنتهاها ـ1129
نت

دست بردارندگانمنتهونَ ـ1130
نت

منتھا - انتھا ("ان الي ربک المنتھي" یعني بدرستي کھ آخرین منزل ھستي، درگاه پروردگار تو است)منتهٰي ـ1131
نت

ی

پاشیده شده - پراكنده شده - پخش شده (کلمھ نثر بھ معناي پاشیدن است)منثُوراً ـ1132
نث

نجات دھندگان تو (در اصل منجون بوده كھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است)منجوکـ1133
ک

نجات دھندگان آنان (در اصل منجون بوده كھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است)منجوهم ـ1134

منخِنقَةُ ـ1135
حیواني کھ خفھ شده باشد، چھ خفگي اتفاقي باشد و یا عمدي باشد و یا بھ ھر نحو و ھر آلتي کھ باشد، خواه 

کسي عمدا و با دست  یا طناب آن را خفھ کرده باشد،یا اینکھ گردن حیوان را بین دو چوب قرار دھند تا 
خود بخود خفھ شود

بیم دھنده (از انذار بھ معني خبر دادن از چیزي است کھ در آن تخویف(ترساندن) باشد، ھمچنانکھ تبشیر بھ 
معناي اخبار از چیزي است کھ در آن مسرت باشد . ویا انذار بھ معناي اعالم خطر است. در مورد عبارت 

"ِإنََّما َأنَت ُمنِذٌر َوِلُکلِّ َقْوٍم َھاٍد: تو فقط بیم دھنده و ترساننده ای و برای ھر قومی ھدایت کننده ای است"، 
امام باقر علیھ السالم فرمودند: "رسول اهللا(صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم)، منذر(ترساننده) است و در ھر 

زمانی، ھدایتگری از ما ھست کھ بھ آنچھ پیامبر آورده است، ھدایت می کند. بعد از محّمد(صلی اهللا علیھ و 
آلھ)، علی (علیھ السالم) ھدایتگر اّمت است و بعد از علی(علیھ السالم) جانشینان او یکی پس از دیگری، 

این مسئولّیت را بر عھده خواھند گرفت". امام علی علیھ السالم فرمودند: "زمین از امامی کھ حّجت 
پروردگار را در زمین برپا دارد، خالی نخواھد بود. حال، این حّجت، یا ظاھر و مشھور است و یا ترسان و 

پوشیده و پنھان چرا کھ اگر چنین نباشد، حّجت  ھای پروردگار و دالیل روشن او نابود خواھد شد".

سیوطی، ثعلبی و حاکم حسکانی از علمای اھل تسنن این روایت را نقل نموده اند کھ: کھ : "وقتي آیھ "انما 
انت منذر و لکل قوم ھاد" نازل شد ، رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم دست خود را بر سینھ  اش نھاد و 
فرمود : "من منذرم"، آنگاه دست بر شانھ علي نھاد و فرمود : "تو ھادي ھستي یا علي ، ھدایت یافتگان بعد 

از من بوسیلھ تو ھدایت مي شوند")
بیم دھندگان - ترسانندگانمنِذرونَـ1137

بیم داده شدگان - ترسانده شدگانمنذَِرينـ1138
ی

بیم دھندگان - ترسانندگانمنِذِرينـ1139
ی

نازل شدهمنزلٌـ1140

نِذرم ـ1136
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فرو فرستاده شده - منزل داده شده ("رَّبِّ َأنِزْلِني ُمنَزالًَ مَُّباَرکًا " یعني :پروردگارا مرا بھ منزل مبارکي منزلًاـ1141
فرود آر)

نازل كنندگان - پایین آورندگانمنِزلُونَ ـ1142

نازل كننده ي آن - فروفرستنده ي آنمنزلُها ـ1143

مھمان نوازان - منزل دھندگان - نازل كنندگان - پایین آورندگانمنِزِلنيـ1144
لی

نازل شوندگان - پایین آورنده شدگانمنزِلني ـ1145
لی

عصایشِمنسأَته ـ1146
س

ات

عبادت (کلمھ منسک مصدر میمي و اسم زمان و مکان است از نسک و در عبارت "َفِإَذا َقَضْیُتم مََّناِسَکُکْم منسکاً ـ1147
َفـٱْذُکُروْا ٱللََّھ " مصدر میمي و بھ معناي عبادت است، عبادتي کھ مشتمل بر قرباني و ذبح ھم ھست)

س

ک

منِسياًـ1148
مورد فراموشي واقع شده ازروي بي اعتنایي (کلمھ نسي - بھ فتحھ یا بھ کسره نون بھ معناي ھر چیز حقیر 
َذا َوُکنُت َنْسیًا مَّنِسّیًا "یعني: اي  و ناچیزي است کھ باید فراموش شود و معناي عبارت "َیا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َھـٰ
کاش قبل از این مرده بودم و نسي یعني چیزي غیر قابل اعتنا بودم کھ فراموش مي شدم تا مردم در باره ام 

حرف نمي زدند)

س

ایجاد کننده ھا - خلق کننده ھا(کلمھ منشئون اسم فاعل از ماده انشاء است و انشاء ھر چیز بھ معناي احداث منِشؤونَـ1149
و ایجاد و تربیت آن است)

ش

ایجاد شده ھا - خلق شده ھا(کلمھ منشئات اسم مفعول از ماده انشاء است و انشاء ھر چیز بھ معناي احداث و منشئَات ـ1150
ایجاد و تربیت آن است)

ش

ت

سرگشاده - انتشار یافتھمنشرةً ـ1151
ش

زنده شدگان بعد از مردن (اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن منشِرين ـ1152
و پیچیدن آن است)

ش

ی

گسترده شده - باز شده (کلمھ نشر کھ مصدر کلمھ منشور است بھ معناي گستردن و متفرق کردن است. منشوٍرـ1153
اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)

ش

یاري شدهمنصوراً ـ1154
ص

یاري شدگانمنصورونَ ـ1155
ص

منضوٍد ـ1156
چیده شده و ردیف شده روي ھم و منظم و مرتب شده(از کلمھ نضد بھ معناي نظم و ترتیب است، و در 

عبارت "َوَأْمَطْرَنا َعَلْیَھا ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّیٍل مَّنُضوٍد" منظور سنگ ھایي مرتب و پشت سر ھم کھ تک تک آنھا 
نزد پروردگار و در علم او عالمت زده شده بودند بر سرشان بارید و بھ ھمین جھت یک دانھ از آنھا بھ 

خطا نرفت و ھمگی آنھا بھ ھدف از پیش  تعیین شده خود اصابت کردند آری تیر پروردگار ھیچگاه بھ خطا 
نمی رود)

ض

منِطق ـ1157
سخن گفتن - كالم (کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا صوت ھاي متعارفي است کھ از 
حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور نظر ناطق است داللت مي کند و 

در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)

مھلت داده شدگان - مھلت یافتگانمنظَرونَ ـ1158

مھلت داده شدگان - مھلت یافتگانمنظَِرين ـ1159
ی

منع کرد - باز داشتمنع ـ1160
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منع شد - باز داشتھ شدمِنع ـ1161

تو را منع کرد - مانع تو شد - تو را باز داشتمنعک ـ1162
ک

منعشان کرد - بازشان داشتمنعهم ـ1163

شكافتھ شده با(معني اصلي کلمھ فطر چاک زدن چیزي است از طرف درازاي آن)منفَِطر بِــ1164
ف

انفاق کنندگان (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)منِفِقني ـ1165
ف

ی

منفَکِّني ـ1166
جدا شده ھا (کلمھ منفکین از ماده انفکاک است، کھ بھ معناي جدایي دو چیز است کھ بھ شدت بھ ھم متصل 

بوده اند و عبارت "َلْم َیُکِن ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ِمْن َأْھِل ٱْلِکَتاِب َوٱْلُمْشِرِکیَن ُمنَفکِّیَن َحتَّيٰ َتْأِتَیُھُم ٱْلَبیَِّنُة " یعني سنت 
الھي دست بردار از كفار و مشركین  نبوده، تا حجت و بینھ بیاید، ھمینکھ آمد آن وقت رھاشان مي کند و بھ 

حال خودشان واگذار مي کند، ھمچنان کھ در جاي دیگر بھ این معنا اشاره نموده مي فرماید : و ما کان اهللا 
لیضل قوما بعد اذ ھدیھم حتي یبین لھم ما یتقون)

ف

ک

ی

زده شده (کلمھ منفوش از مصدر نفش است، کھ بھ معناي شیت کردن پشم است یا با دست و یا با کمانچھ منفُوِشـ1167
حالجي و یا با چیز دیگر)

ف

ش

از ریشھ کنده شدهمنقَِعٍر ـ1168

محل بازگشتن - بازگشتن (کلمھ منقلب اسم مکان و یا مصدر میمي از انقالب است)منقَلَباًـ1169
لب

بازگردنده ھامنقَِلبونَ ـ1170
لب

ناقص شدهمنقُوٍص ـ1171
ص

از توِمنک ـ1172
ک

کار زشت و ناپسند - انکار و کراھت (کلمھ منکر در عبارت "َتْعِرُف ِفي ُوُجوِه ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ٱْلُمنَکَر "مصدر 
میمي بھ معناي انکار است و مراد از شناختن انکار در صورت کفار شناختن اثر انکار و کراھت است . 
کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ 
ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون 

نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند. در عباراتی نظیر "َوْلَتُکن مِّنُکْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْیِر 
َوَیْأُمُروَن ِبـٱْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن ٱْلُمنَکِر: و باید از شما گروھي باشند کھ بھ سوي ھمھ ي خیر و خوبیھا 

دعوت نمایند و بھ کارھاي معروف (شناختھ شده و مردم پسند) امر کنند و از کارھاي زشت بازدارند"، از 
آنجایی کھ در قرآن کریم بھ دفعات از اجبار نمودن مردم بھ دینداری نھی نموده است(مانند "َلا ِإْکَراَه ِفي 

ٱلدِّیِن: در دین، ھیچ اکراه و اجباري نیست")این امر ونھی در مورد کارھایی است کھ بھ

ک

 حقوق انسانھا نسبت بھ یکدیگر مرتبط است نھ رفتاری کھ ھر انسانی با پروردگار خود دارد، مثًال کسی کھ 
بھ مردم ظلم می کند را باید امر نمود کھ با عرف جامعھ یا ھمان معروف سازگار شود البتھ در مرحلھ اول 

باید با مالیمت و سخن لّین و نرم و در مراحل انتھایی بھ سراغ اجبار و امر و نھی رفت و مسلمًا امر و نھی 
و اجبار کردن مردم بھ انجام امور دینی کھ رابطھ بین آنھا و پروردگارشان می باشد، مخالفت صریح با 

کالم پروردگار است و اتفاقًا کسی کھ مردم را در این مورد مجبور می سازد را باید مجبور و امر ونھی 
نمود تا دست از عمل ناشایستش کھ باعث تنفر مردم از دین می شود، بردارد.   امام حسین علیھ السالم مي 
فرمایند:"بھ یقین امر بھ معروف و نھي از منکر، دعوت بھ اسالم، دادن حق ستمدیدگان، مخالفت با ظالم، 

تقسیم عادالنھ بیت المال، گرفتن صدقات و رساندن آنھا بھ مستحّقان مي باشد"(تحف العقول))

 نکَرم ـ1173
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منِکرةٌـ1174
انکار کننده (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و 
ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز 

چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)

ک

منکَرونَ ـ1175
ناشناسان - نا شناختھ ھا (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی 

نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ 
عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)

ک

منِکرونَ ـ1176
انکار کنندگان (عبارت "ُھْم َلُھ ُمنِکُروَن: آنان برای او انکار کنندگان بودند"یعني : یعنی بھ حدی احتمال 

نمی دادند کھ حضرت یوسف در آنجا باشد کھ اگر ھم بھ آنھا می گفتند: "این یوسف است" باور نکرده و 
انکار می کردند و بھ عبارت دیگر اصًال او را نشناختند. کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ 

فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، 
کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)

ک

از شماِمنکُم ـ1177
ک

از شما زنانِمنکُنـ1178
ک

مننا ـ1179
منت نھادیم (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ 

بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي 
بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده 
ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر 

شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

نن

بسیار بخیل و بازدارندهمنوعاًـ1180

مرگ (ریب المنون : اضطراب مرگ)منوِنـ1181

از آن - از اوِمنهـ1182

از آن (مؤنث)ِمنهاـ1183

ِمنهاجاً ـ1184
طریق واضح و روشن (کلمھ َنھج  بھ معناي طریق واضح است، وقتي مي گویند : نھج االمر و انھج معنایش 

این است کھ فالني فالن امر را روشن و واضح کرد و مصدر میمي آن یعني منھج و منھاج نیز بھ ھمان 
معنا است)

از آنھا - برخی از آنان(مانند عبارت"َفِمْنُھْم َشِقيٌّ َوَسِعیٌد: پس برخی از آنان بدبخت و شقی اند و برخی ِمنهمـ1185
خوشبخت و سعید" کھ در این عبارت قبل از کلمھ "سعید"، کلمھ "منھم" بھ قرینھ لفظی حذف شده است)

از آن دوِمنهماـ1186

منهِمٍر ـ1187
بسیار فراوان و ریزان (از" ھمر " بھ معناي ریختن اشک و باران بھ شدت و انھمار بھ معناي انصباب و 

روان شدن است و فتح آسمان بھ آبي منھمر و روان در عبارت "َفَفَتْحَنا َأْبَواَب ٱلسََّماِء ِبَماٍء مُّْنَھِمٍر " کنایھ اي 
است تمثیلي از شدت ریختن آب و جریان متوالي باران، گویي باران در پشت آسمان انبار شده و 

نمي توانستھ پایین بریزد ھمین کھ درب آسمان باز شده بھ شدت ھر چھ تمامتر فرو ریختھ است)
از آن زنانِمنهنـ1188

منيمِنيـ1189
ی

از منِمنيـ1190
ی
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مِنيٍب ـ1191

روي آورنده - پی در پی روی آورنده (انابھ بھ معناي رجوع است و انابھ بھ سوي پروردگار بھ معناي 
بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي برگشتن پي در 

پي می باشد و توصیف حضرت ابراھیم با این صفت اشاره دارد بھ این کھ ایشان در ھمھ امور و لحظات 
زندگیش پی در پی ھم بھ جھت یاری گرفتن ھم بھ جھت کسب رضای الھی متوجھ پروردگار بود بھ عبارت 

دیگر با خاتمھ یک کار با کمک گرفتن از پروردگار و با توجھ کامل بھ این کھ آن را طبق رضای الھی 
انجام دھد برای شروع کار بعدی باز ھم ھمین روال را تکرار می کرد)

نی

ب

مِنيِبنيـ1192

روي آورندگان - پی در پی روی آورندگان (انابھ بھ معناي رجوع است و انابھ بھ سوي پروردگار بھ معناي 
بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي برگشتن پي در 

پي می باشد و توصیف حضرت ابراھیم با این صفت اشاره دارد بھ این کھ ایشان در ھمھ امور و لحظات 
زندگیش پی در پی ھم بھ جھت یاری گرفتن ھم بھ جھت کسب رضای الھی متوجھ پروردگار بود بھ عبارت 

دیگر با خاتمھ یک کار با کمک گرفتن از پروردگار و با توجھ کامل بھ این کھ آن را طبق رضای الھی 
انجام دھد برای شروع کار بعدی باز ھم ھمین روال را تکرار می کرد)

نی

بی

روشن كننده - روشنگر (اسم فاعل از أناَر)مِنِري ـ1193
نی

دختري کھ زنده بھ گور شدهموؤودةُ ـ1194

پناھگاهموِئلًاـ1195
ئ

شکافنده ھا (کلمھ مواخر جمع مخر است و مخر بھ معناي شکافتن آب از چپ و راست است، گفتھ مي شود : مواِخر ـ1196
مخرت السفینة الماء یعني کشتي آب را شکافت و بھ ھمین جھت کشتي را ماخره مي گویند)

وسایل سنجش وزن- ترازوھا (موازین: وسایلي کھ کاالھا با آن، کیل و یا وزن مي شوند وجمع میزان)مواِزينـ1197
ی

وسایل سنجش وزنش- ترازوھایش (موازین: وسایلي کھ کاالھا با آن، کیل و یا وزن مي شوند وجمع میزان)مواِزينهـ1198
ین

مواِضِعِه ـ1199

محلھاي قرار گرفتن (مراد از تحریف کلمات از مواضعش در عبارت "ُیَحرُِّفوَن ٱْلَکِلَم َعن مََّواِضِعِھ"این 
خواھد بود کھ کلمھ اي را در غیر آنجایي کھ باید بھ کار رود استعمال کنند، مثال وقتي کساني مي گویند : 

سمعنا کھ بخواھند اعالم اطاعت کنند و در این صورت جا دارد دنبالش بگویند : و اطعنا نھ این کھ بگویند : 
سمعنا و عصینا و یا با این کھ نمي خواھند اعالم اطاعت کنند، بھ عنوان استھزا بگویند : "سمعنا" و ھمچنین 

وقتي بھ یک فردي گفتھ مي شود، "اسمع - گوش بده " جا دارد دنبال آن اضافھ کند : " اسمعک اهللا :خدا 
شنوایت کند " نھ این کھ بگوید اسمع غیر مسمع یعني بشنو کھ خدا شنوائیت ندھد، چون کلمھ راعنا در لغت 

یھود معناي "اسمع غیر مسمع" را مي دھد)

ض

مواِطن ـ1200
رزمگاھھا- میدانھای جنگ - موطنھا - عرصھ ھا  (کلمھ مواطن جمع موطن و بھ معناي جائي است کھ 

انسان در آن سکونت نموده و آن را وطن خودش قرار مي دھد ھمچنین معنی رزمگاه و میدان جنگ می 
دھد کھ در عبارت"َلَقْد َنَصَرُکُم ٱللَُّھ ِفي َمَواِطَن َکِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن " نیز بھ ھمین معنی است)

محلھا (جمع موقع)مواِقِع ـ1201

واقع شوندگان در آنمواِقعوهاـ1202

وعده گاھھا یشان (جمع میقات و میقات بھ معني وقت معین شده براي عمل است و این کلمھ بر مکان معین مواِقيت ـ1203
براي عمل نیز اطالق مي شود)

ی

ت

مواِليـ1204
وارثان - خویشاوندان (کلمھ موالي جمع "مولي" است کھ در اصل بھ معنی ولي و سرپرست است ولی بستھ 

بھ محل استعمال آن معانی از قبیل دوست، یاور، قوم و خویش، وارث یا صاحب نیز می دھد کھ در معنی 
تمام آنھا بھ نوعی پشتیبانی و سرپرستی نھفتھ است. بعید نیست کھ این کلمھ در اصل، مصدر میمي و یا اسم 
مکان بوده باشد و بھ وجھي و مناسبتي از آن اراده شخص دارنده والیت شده باشد، ھمانطور کھ وقتی کلمھ 

حکومت و محکمھ را استفاده مي کنیم، منظور ما از آن شخص حاکم است)

ال

ی
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مواِليکُمـ1205
دوستان شما(کلمھ موالي جمع "مولي" است کھ در اصل بھ معنی ولي و سرپرست است ولی بستھ بھ محل 
استعمال آن معانی از قبیل دوست، یاور، قوم و خویش، وارث یا صاحب نیز می دھد کھ در معنی تمام آنھا 

بھ نوعی پشتیبانی و سرپرستی نھفتھ است. بعید نیست کھ این کلمھ در اصل، مصدر میمي و یا اسم مکان 
بوده باشد و بھ وجھي و مناسبتي از آن اراده شخص دارنده والیت شده باشد، ھمانطور کھ وقتی کلمھ 

حکومت و محکمھ را استفاده مي کنیم، منظور ما از آن شخص حاکم است)

ال

ی

ک

محل ھالكت - مھلكھ (اسم مکان از ماده وبق است کھ مصدرش وبوق بھ معناي ھالکت است)موِبقاًـ1206
ب

موتـ1207
مرگ - مردن (کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ 

آثارحیات را ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم 
یمیتکم و در باره اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء.در عبارت "َحتَّىٰ َیَتَوفَّاُھنَّ ٱْلَمْوُت:تا مرگ جانشان 

را بگیرد"، موت بھ جای ملک الموت(فرشتھ ی مرگ) بھ کار رفتھ است)

ت

موتةَ ـ1208
مرگ - مردن (کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ 

آثارحیات را ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم 
یمیتکم و در باره اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

موتتناـ1209
مرگ ما- مردن ما(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ 

آثارحیات را ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم 
یمیتکم و در باره اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

تت

موِتکُم ـ1210
مرگتان - مردنتان(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ 

آثارحیات را ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم 
یمیتکم و در باره اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

ک

موتواْـ1211
بمیرید(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ آثارحیات را 
ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم و در باره 

اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

موِتِهـ1212
مردنش(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ آثارحیات را 
ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم و در باره 

اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

موِتهاـ1213
مردنش(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ آثارحیات را 
ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم و در باره 

اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

موتٰىـ1214
مردگان(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ آثارحیات را 
ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم و در باره 

اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

ت

ى

موِثقاًـ1215

چیزي کھ مورد وثوق و اعتماد قرار گیرد - پیمان محكم(موثقا من اهللا امري است کھ ھم مورد اعتماد باشد 
و ھم مرتبط و وابستھ بھ خداي تعالي و آوردن وثیقھ الھي و یا دادن آن، بھ این است کھ انسان را بر امري 

الھي و مورد اطمینان از قبیل عھد و قسم مسلط کند بھ نحوي کھ  احترام خدا در آن بھ منزلھ گروگاني باشد 
چون قسم خورنده اي کھ سوگند مي خورد و مي گوید : عاھدت اهللا ان افعل کذا - با خدا عھد بستم کھ فالن کار 

را بکنم و یا مي گوید : باهللا الفعلن کذا - بھ خدا سوگند کھ این کار را مي کنم احترام خدا را نزد طرف 
مقابلش گروگان مي گذارد، بھ طوري کھ اگر بھ گفتھ خود وفا نکند نسبت بھ گروگانش زیانکار شده و در 

نتیجھ احترام خداي را از بین برده و در نزد او مسؤول ھست)

ث

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



موِثقَهم ـ1216

پیمان استوارشان(موثق :چیزي کھ مورد وثوق و اعتماد قرار گیرد.موثقا من اهللا امري است کھ ھم مورد 
اعتماد باشد و ھم مرتبط و وابستھ بھ خداي تعالي و آوردن وثیقھ الھي و یا دادن آن، بھ این است کھ انسان 
را بر امري الھي و مورد اطمینان از قبیل عھد و قسم مسلط کند بھ نحوي کھ  احترام خدا در آن بھ منزلھ 
گروگاني باشد چون قسم خورنده اي کھ سوگند مي خورد و مي گوید : عاھدت اهللا ان افعل کذا - با خدا عھد 

بستم کھ فالن کار را بکنم و یا مي گوید : باهللا الفعلن کذا - بھ خدا سوگند کھ این کار را مي کنم احترام خدا را 
نزد طرف مقابلش گروگان مي گذارد، بھ طوري کھ اگر بھ گفتھ خود وفا نکند نسبت بھ گروگانش زیانکار 

شده و در نتیجھ احترام خداي را از بین برده و در نزد او مسؤول ھست. عبارت "َقاَل َلْن ُأْرِسَلُھ َمَعُکْم َحتَّىٰ 
ُتْؤُتوِن َمْوِثقًا مَِّن ٱللَِّھ: (حضرت یعقوب)گفت: "ھرگز او را با شما نمی فرستم تا اینکھ بھ من بدھید چیزی کھ 
مورد اعتماد و وثوق و اطمینان قرار بگیرد از اهللا" یعنی خودتان تعیین کنید کھ اگر خالف عھد و پیمانتان 

عمل کردید پروردگار تعالی شما را چگونھ عذاب کند یا کدام رحمتش را از شما دریغ کند)

ث

موج ( در اصل بھ معني تردد در آمد و شد یا بھ عبارت دیگر رفت و برگشت متناوب مي باشد)موج ـ1217

مودِةـ1218

محبتي کھ اثرش در مقام عمل ظاھرشود(در نتیجھ نسبت مودت بھ محبت نسبت خضوع است بھ خشوع، 
چون خضوع آن خشوعي را گویند کھ در مقام عمل اثرش ھویدا شود، بھ خالف خشوع کھ بھ معناي نوعي 

تاثر نفساني است، کھ از مشاھده عظمت و کبریایي در دل پدید مي آید . و رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر 
درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل 

پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را 
رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند 

و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می گردد)

موراً ـ1219
بھ شکل پیچ وتاب خوردن و محو شدن دود - بھ شکل جریان سریع (کلمھ مور - بھ معناي تردد و آمد و 

رفت چیزي چون دود است، ھمچنان کھ دود در فضا مي پیچد و آمد و شد مي کند تا از بین برود و بھ قولي 
بھ معناي جریان سریع است)

مورود ـ1220

آبي کھ بھ لب آن رسیده اند- آنچھ در آن وارد مي شوند (ِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد :بد سھمي است [آتشي] كھ در 
آن وارد میشود.کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي 

دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : "وردت الماء : بھ لب آب رفتم" مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و 
اسم مفعولش مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي 

(علیھ السالم) بھ طرف مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب 
آب مدین رسید" و کلمھ "ِوْرد" بھ معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از تالش و چرخیدنش بھ دنبال آن 

بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ 
کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود 

بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

جرقھ جھانندگان (موریات جمع اسم فاعل از مصدر ایراء است، کھ بھ معناي برون کردن آتش از سنگ موِرياِت ـ1221
چخماق  است)

ت

موزوٍن ـ1222

موزون - متناسب - چیزي کھ با اندازه گیري و حساب دقیق ساختھ شده (کلمھ موزون از وزن و بھ معناي 
سنجیدن اجسام از جھت سنگیني است، لیکن آن را عمومیت داده و در اندازه گیري ھر چیزي کھ ممکن باشد 

آن را اندازه گیري کرد،بھ عنوان مثال در کالم خداي تعالي در سنجیدن اعمال ھم استعمال شده، با اینکھ 
اعمال، سنگیني و سبکي اجسام زمیني را ندارد آنجا کھ می فرماید: " و نضع الموازین القسط لیوم القیمة" . 

منظور از جملھ " فالني سخنش موزون است و یا قامتش موزون است و یا افعالش موزون است "، یعني 
سخن و قامت و افعالش پسندیده و متناسب االجزاء است و از آنچھ طبع و یا حکمت اقتضاء دارد کمتر و 

بیشتر نیست)
كسي كھ داراي وسعت مالي استموِسِعـ1223

س

وسعت دھندگانموِسعونَ ـ1224
س
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موسٰي ـ1225
نام یكي از پیامبران اولوالعزم الھي علي نبینا و علیھ السالم - پیامبر قوم یھود (بھ نظر برخی "موسی " 

عربی شده کلمھ عبری "موشھ" بھ معنای از آب گرفتھ شده است کھ این وجھ تسمیھ از آیھ دھم از باب دوم 
سفر خروج تورات است)

س

ی

وصیت کنندهموٍص ـ1226
ص

قرار داده شدهموضوعةٌـ1227
ض

محكم بافتھ شده (ازکلمھ وضن بھ معناي بافتن است البتھ بافتني شبیھ بافتن زره)موضونٍة ـ1228
ض

قدمگاه - مكانموِطئاً ـ1229

موِعدـ1230

محل وعده - زمان وعده (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده 

شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

موِعدٍةـ1231

محل وعده - زمان وعده - وعده (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و 
ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 

وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

موِعدک ـ1232

محل وعده تو - زمان وعده تو (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم 
بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده 

شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ک

موِعدکُمـ1233

محل وعده شما - زمان وعده شما (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و 
ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 

وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ک

موِعده ـ1234

محل وعده او - وعده گاه - زمان وعده او (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر 
مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید 

بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و 
لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم 

كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده 
نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

موِعدهمـ1235

محل وعده آنھا - زمان وعده آنھا (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و 
ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 

وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)
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موِعِدي  ـ1236

محل وعده من - زمان وعده من (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و 
ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي 

وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

موِعظَة ـ1237
اندرز - موعظھ - نصیحت - پند (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با 

ترسانیدن و نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن 
آن تذکر نرم کند)

موعوِد ـ1238

وعده داده شده (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده 
شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد 
بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر 
بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي 

بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است 
از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

كامل ( جزاي موفور آن جزائي است کھ چیزي از آن ذخیره نگردد و ھمھ اش داده شود)موفُوراًـ1239
ف

وفا كنندگانموفُونَ ـ1240
ف

بي كم وكاست دھندگان بھ آنھاموفُّوهم ـ1241
ف

شعلھ ور شده (از ایقاد نار بھ معناي شعلھ ور ساختن آتش است)موقَدةُ ـ1242

یقین کنندگانموِقنونَ ـ1243

یقین کنندگانموِقِننيـ1244
نی

داراي اوقاتي مشخص (مراد از کتاب موقوت، کتابي مفروض و ثابت و غیر متغیر است)موقُوتاً ـ1245

حیواني کھ در اثر كتك زدن بمیرد و آن قدر او را بزنند تا مردار شودموقُوذَةُ ـ1246

بازداشت شده ھاموقُوفُونَ ـ1247
ف

مولَاکُم ـ1248

ناصر و یاري کننده و پشتیبان شما کھ عھده دار ھمھ ي امور مربوط بھ شما است - موالي شما -سرپرست 
و صاحب اختیارشما (کلمھ مولي بھ معناي ناصر و یاري کننده است و لیکن نھ ھر ناصر بلکھ ناصري کھ 

تمامي امور منصور بھ عھده او است چون کلمھ مولي از ماده والیت است کھ بھ معناي عھده داري و تصدي 
امر است، کلمھ مولي بھ معناي کسي است کھ حق دارد در امور دیگري تصرف کند و ھمچنین بھ آن کسي 
کھ وي نسبت بھ او والیت دارد اطالق مي شود و کلمھ مولي  اولي درآیھ ي شریفھ "َیْوَم َلا ُیْغِني َمْوًلي َعن 

مَّْوًلي َشْیئًا َوَلا ُھْم ُینَصُروَن " بھ معناي اول و دومي بھ معناي دوم است . ومنظور از آیھ شریفھ این است کھ 
در آن روز کسي بھ درد کس دیگر نمي خورد)

ک

مولَاناـ1249

ناصر و یاري کننده و پشتیبان ما کھ عھده دار ھمھ ي امور مربوط بھ ما است - موالي ما -سرپرست و 
صاحب اختیارما (کلمھ مولي بھ معناي ناصر و یاري کننده است و لیکن نھ ھر ناصر بلکھ ناصري کھ 

تمامي امور منصور بھ عھده او است چون کلمھ مولي از ماده والیت است کھ بھ معناي عھده داري و تصدي 
امر است، کلمھ مولي بھ معناي کسي است کھ حق دارد در امور دیگري تصرف کند و ھمچنین بھ آن کسي 
کھ وي نسبت بھ او والیت دارد اطالق مي شود و کلمھ مولي  اولي درآیھ ي شریفھ "َیْوَم َلا ُیْغِني َمْوًلي َعن 

مَّْوًلي َشْیئًا َوَلا ُھْم ُینَصُروَن " بھ معناي اول و دومي بھ معناي دوم است . ومنظور از آیھ شریفھ این است کھ 
در آن روز کسي بھ درد کس دیگر نمي خورد)

ان
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مولَاهـ1250

ناصر و یاري کننده و پشتیبانش کھ عھده دار ھمھ ي امور مربوط بھ اواست - موالي او -سرپرست و 
صاحب اختیاراو (کلمھ مولي بھ معناي ناصر و یاري کننده است و لیکن نھ ھر ناصر بلکھ ناصري کھ 

تمامي امور منصور بھ عھده او است چون کلمھ مولي از ماده والیت است کھ بھ معناي عھده داري و تصدي 
امر است، کلمھ مولي بھ معناي کسي است کھ حق دارد در امور دیگري تصرف کند و ھمچنین بھ آن کسي 
کھ وي نسبت بھ او والیت دارد اطالق مي شود و کلمھ مولي  اولي درآیھ ي شریفھ "َیْوَم َلا ُیْغِني َمْوًلي َعن 

مَّْوًلي َشْیئًا َوَلا ُھْم ُینَصُروَن " بھ معناي اول و دومي بھ معناي دوم است . ومنظور از آیھ شریفھ این است کھ 
در آن روز کسي بھ درد کس دیگر نمي خورد)

مولَاهم ـ1251

ناصر و یاري کننده و پشتیبانشان کھ عھده دار ھمھ ي امور مربوط بھ ایشان است - موالي آنھا -سرپرست 
و صاحب اختیارآنھا (کلمھ مولي بھ معناي ناصر و یاري کننده است و لیکن نھ ھر ناصر بلکھ ناصري کھ 

تمامي امور منصور بھ عھده او است چون کلمھ مولي از ماده والیت است کھ بھ معناي عھده داري و تصدي 
امر است، کلمھ مولي بھ معناي کسي است کھ حق دارد در امور دیگري تصرف کند و ھمچنین بھ آن کسي 
کھ وي نسبت بھ او والیت دارد اطالق مي شود و کلمھ مولي  اولي درآیھ ي شریفھ "َیْوَم َلا ُیْغِني َمْوًلي َعن 
مَّْوًلي َشْیئًا َوَلا ُھْم ُینَصُروَن ِإلَّا َمن رَِّحَم ٱللَُّھ " بھ معناي اول و دومي بھ معناي دوم است . ومنظور از آیھ 
شریفھ این است کھ در آن روز کسي بھ درد کس دیگر نمي خورد مگر کسی کھ پروردگار رحمش کند)

طفل - نوزادمولُوِد ـ1252

پدر طفلمولُود لَّه ـ1253

مولَٰي ـ1254

ناصر و یاري کننده و پشتیباني کھ عھده دار ھمھ ي امور مربوط بھ یاري شونده است - موال-سرپرست و 
صاحب اختیار - کسي کھ سرپرست و صاحب اختیار دارد(کلمھ مولي بھ معناي ناصر و یاري کننده است و 

لیکن نھ ھر ناصر بلکھ ناصري کھ تمامي امور منصور بھ عھده او است چون کلمھ مولي از ماده والیت 
است کھ بھ معناي عھده داري و تصدي امر است، کلمھ مولي بھ معناي کسي است کھ حق دارد در امور 
دیگري تصرف کند و ھمچنین بھ آن کسي کھ وي نسبت بھ او والیت دارد اطالق مي شود و کلمھ مولي  

اولي درآیھ ي شریفھ "َیْوَم َلا ُیْغِني َمْوًلي َعن مَّْوًلي َشْیئًا َوَلا ُھْم ُینَصُروَن " بھ معناي اول و دومي بھ معناي 
دوم است . ومنظور از آیھ شریفھ این است کھ در آن روز کسي بھ درد کس دیگر نمي خورد)

ی

گرداننده ي رو بھ سوي آن (عبارت "َوِلُکلٍّ ِوْجَھٌة ُھَو ُمَولِّیَھا "یعني:براي ھر گروھي قبلھ اي است كھ خدا مولِّيهاـ1255
گرداننده روي آن گروه بھ آن قبلھ است)

لی

سست کنندهموِهنـ1256

ھجرت کنندهمهاِجر ـ1257

زنان ھجرت کنندهمهاِجراٍتـ1258
ت

ھجرت کنندگانمهاِجِرين ـ1259
ی

فرش - ھر گستردني - ھر بستر گستردهِمهادـ1260

اھانت شدهمهاناً ـ1261
ان

مهتِدـ1262
ھدایت یافتھ - راه یافتھ- آنکس کھ ھدایت را با کوشش بسیار طلب کرده و پذیرفتھ (مخفف "ُمْھَتِدي"یکی از 

معانی افتعال قبول اثر فعل است. اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 
سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است 

چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن 
است)

ت
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مهتدونَـ1263
ھدایت یافتگان - راه یافتگان - پذیرندگان ھدایت - آنان کھ ھدایت را با کوشش بسیار طلب کرده و پذیرفتھ 

اند(یکی از معانی افتعال قبول اثر فعل است. اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي 
راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب 

نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و 
طلب کردن است)

ت

مهتِدي ـ1264
ھدایت یافتھ - راه یافتھ - پذیرنده ھدایت - آنکس کھ ھدایت را با کوشش بسیار طلب کرده و پذیرفتھ (یکی از 

معانی افتعال قبول اثر فعل است.اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 
سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است 

چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن 
است)

ت

ی

مهتِدين ـ1265
راه یافتگان - ھدایت یافتگان- پذیرندگان ھدایت- آنان کھ ھدایت را با کوشش بسیار طلب کرده و پذیرفتھ 

(یکی از معانی افتعال قبول اثر فعل است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است 
و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ت

ی

متروک - ترک شدهمهجوراً  ـ1266

گھواره - بستري کھ براي کودک شیرخوار تھیھ مي کنندمهِدـ1267

تھیھ کردم - فراھم نمودم - بستر سازي نمودم(از تمھید کھ مجازًا در مورد گستردگي مال و جاه و رو بھ مهدتـ1268
راھي زندگي استعمال مي شود)

ت

مهزومـ1269
شکست خورده - بیچاره شده (کلمھ مھزوم از ھزیمت بھ معناي خذالن و بیچارگي است. آیھ "ُجنٌد مَّا ُھَناِلَک 
َمْھُزوٌم مَِّن ٱْلَأْحَزاِب" یعنی : اینان لشکری ناچیز و اندک [از احزاب کفر و شرک] اند کھ در آنجا [کھ میدان 

جنگ بدر است] شکست خوردنی ھستند)

مهِطِعني ـ1270
چشم دوختھ ھاي شتابان(کلمھ مھطع بھ معناي کسي است کھ با نگاه خود بھ چیزي خیره شود و چشم از آن 

برندارد و این قسم نظر کردن خاص دشمنان است و نیز بھ معناي سرعت دادن است. این کلمھ در سوره 
مبارکھ ابراھیم آیھ شریفھ 43 بھ عنوان صفت ظالمان در قیامت ذکر شده کھ اشاره بھ این دارد کھ آنھا در 

حالی کھ بھ صحنھ قیامت خیره شده اند با شتاب در حرکتند)

ی

مھلت بدهمهِل ـ1271

خلط و ُدرد زیتون - مس ُمذابمهِل ـ1272

زمان ھالک شدن - مکان ھالک شدن ("َما َشِھْدَنا َمْھِلَک َأْھِلِھ" : ما زمان ھالک شدن خانواده اش حضور مهِلکـ1273
نداشتیم)

ک

ھالک کنندهمهِلک ـ1274
ک

ھالک کننده ھا( در اصل مھلکون بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)مهِلکُواْ ـ1275
ک

ھالک کننده ھاي آن( در اصل مھلکون بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)مهِلکُوها ـ1276
ک

ھالک کردنشان - زمان ھالک کردنشانمهِلِکِهم ـ1277
ک

ھالك كننده ي آنھامهِلکُهم ـ1278
ک

ھالك كنندگان (در اصل "مھلكین" بوده كھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است)مهِلِکي ـ1279
ک

ی

ھالک شدگانمهلَِکني ـ1280
ک

ی

بھ آنان مھلت دهمهلْهم ـ1281

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



ھرچھ (از اسماء شرط است)مهماـ1282

مِهيلًاـ1283
فروپاشیده شده - پراکنده(کلمھ مھیل از مصدر ھیل است و مھیل شدن کوھھا در عبارت "َکاَنِت ٱْلِجَباُل َکِثیبًا 

مَِّھیالًَ "بھ معناي آن است کھ وقتي ریشھ اش تکان بخورد از باال فرو بریزد و بھ صورت توده ھاي شن 
روان گردند)

ی

مهيِمن ـ1284

فائق و مسلط بر شخصي و یا چیزي کھ آن را حفظ کند و اختیار و توانایی تصرف در آن را ھم دارد (ھیمنھ 
چیزي بر چیز دیگر این است کھ آن شي ء مھیمن بر آن شي ء دیگر تسلط داشتھ باشد، البتھ ھر تسلطي را 
ھیمنھ نمي گویند، بلکھ ھیمنھ، تسلط در حفظ و مراقبت چیزي و تسلط  در انواع تصرف در آن است بھ 

عبارت دیگر عالوه بر حفظ و مراقبت یعني اختیار و توانایي تغییر و تصرف در آن چیز را داشتھ باشد و 
در عبارت "َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَک ٱْلِکَتاَب ِبـٱْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن ٱْلِکَتاِب َوُمَھْیِمنًا َعَلْیِھ " بھ این نكتھ اشاره 

دارد كھ قرآن ضمن تصدیق كردن كتابھاي آسماني پیشین بھ دلیل مھیمن بودنش برآنان احكامي از آنان را 
كھ متناسب با زمان خودشان بوده تغییر داده و احكام  كاملتري را آورده است البتھ تصدیقش شامل اصول و 

مھیمن بودنش شامل فروع ذكر شده در كتابھاي آسماني پیشین مي باشد)

ی

خوار و ضعیف - حقیر (از ھون است کھ بھ معناي ضعف و حقارت است و منظور فرعون از مھین بودن مِهنيـ1285
حضرت موسي (علیھ السالم)، فقیر و تھي دست بودن ایشان است)

ی

خوار کننده (از ھون است کھ بھ معناي ضعف و حقارت است)مِهني ـ1286
ی

مردهميتـ1287
ی

ت

مرده ای(نکره آوردن آن از جھت اشاره بھ ناچیزی آن است)ميتاً ـ1288
یت

ميتةَ ـ1289
مرده - مردار(کلمھ موت بھ معناي نداشتن حیات واز آثار حیات، شعور و اراده است لذا بھ کسي کھ 

آثارحیات را ھم ندارد مرده مي گویند  ھمانطور کھ خداي عز و جل فرموده : و کنتم امواتا فاحیاکم ثم 
یمیتکم و در باره اصنام و بتھا فرموده : اموات غیر احیاء)

یت

مردگانميتونَ ـ1290
یت

مردگانميِتني ـ1291
یت

ی

عھد وپیمانِميثَاقـ1292
یث

عھد وپیمانتانِميثَاقَکُم ـ1293
یث

ک

استوار کردنش - محکم کردنش(در عبارت "َوٱلَِّذیَن َینُقُضوَن َعْھَد ٱللَِّھ ِمن َبْعِد ِمیَثاِقِھ ") - عھد و پیمانشِميثَاِقِه ـ1294
یث

عھد و پیمانشانِميثَاقَهم ـ1295
یث

میراث - بھ ارث رسیده - آنچھ از اموال میت کھ بھ بازماندگانش مي رسد(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل ِمرياثُـ1296
انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ی

ث

وسیلھ سنجش وزن- وسیلھ اي کھ کاالھا با آن، کیل و یا وزن مي شوند(َأْوُفوْا ٱْلَکْیَل َوٱْلِمیَزاَن : آنچھ را پیمانھ ِميزانَـ1297
می کنید یا اندازه می گیرید، کامل بدھید)

ی

ميِسِر ـ1298
قمار( اصلش از "یسر" بھ معنی آسانی است چون قمار نیز ثروتی است کھ بدون ھیچ زحمتی و با آسانی بھ 

دست می آید و علت حرام بودنش نیز ھمین است تصور کنید ھمھ افراد جامعھ بخواھند از این راه درآمد 
کسب کنند در این صورت در این جامعھ کار و زحمت کشیدن تعطیل شده و چیزی تولید نمی شود و جامعھ 

فلج می گردد)

ی

س

تمکن و دارا شدنميسرٍة ـ1299
ی

س

آسان (فقل لھم قوال میسورا بدین معني است کھ با ایشان بھ نرمي حرف بزن، سخن درشت و خشن مگو و ميسوراًـ1300
این سفارش را در جائي دیگر بھ بیاني دیگر فرموده : و اما السائل فال تنھر)

ی

س
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ِميعاد ـ1301

وعده(کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 
اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شر خواھد بود. بنابراین 

خلف وعده مقبوح و زشت است ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي 
دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده 
و پسندیده است. بھ ھمین جھت پروردگار تعالي نیز خلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، 

بھ وعیدش عمل نكند)

ی

ِميقَات ـ1302
زمان انجام یك كارخاص - وعده گاه (کلمھ میقات معنایش نزدیک بھ معناي کلمھ وقت است و تقریبا ھمان 
معنا را مي دھد و فرق آن دواین است کھ : میقات آن وقت معین و محدودي است کھ بنا است در آن وقت 
عملي انجام شود، بھ خالف وقت کھ بھ معناي زمان و مقدار زماني ھر چیز است و لذا در حج مي گویند : 

میقات ھاي حج یعني آن مواضعي کھ براي بستن احرام معین شده)

ی

ت

وعده گاه ما (میقات :وقت معین شده براي عمل است و این کلمھ بر مکان معین براي عمل نیز اطالق ِميقَاِتنا ـ1303
مي شود)

ی

ات

وعده گاھشان (میقات :وقت معین شده براي عمل است و این کلمھ بر مکان معین براي عمل نیز اطالق ِميقَاتهم ـ1304
مي شود)

ی

ات

نام یکي از فرشتگان مقرب - میکائیل (معروف است کھ میکائیل امر باران و گیاھان و روزي را بھ عھده ِميکَالَ ـ1305
دارد)

ی

ک

میل - تمایلميِلـ1306
ی

ھجوم - تاختنميلَةً ـ1307
یل

ميمنِة ـ1308
ُیمن و سعادت و مبارکي ( کلمھ میمنة از ماده یمن است کھ مقابل شوم است و معنایي بر خالف آن دارد پس 

اصحاب میمنة اصحاب و دارندگان یمن و سعادتند و در مقابل آنان اصحاب مشئمة ھستند، کھ اصحاب و 
دارندگان شقاوت و شئامتند)

ی
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ترجمھکلمهفهرست

نـ1
از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ نام نھري است در بھشت كھ خداي 

تعالي دستور داد منجمد شو، منجمد شد و مداد گشت و بھ قلم فرمود : بنویس قلم ھم در كتاب لوح محفوظ 
سطرگیري كرد و آنچھ كھ بود و تا قیامت خواھد بود ھمھ را نوشت پس مداد از نور و قلم از نور و لوح ھم لوحي 

از نور بود)
بھ او مي دھیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نؤِتِهـ2

ن

ت

بھ آن زن مي دھیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نؤِتها ـ3
ن

ت

کھ بھ ما داده شودنؤتٰي ـ4
ن

ت

ایمان مي آوریمنؤِمنـ5
ن

حتمًا ایمان مي آوریمنؤِمنن ـ6
ن

ن

دور شد (عبارت "َنَئا ِبَجاِنِبِھ " کنایھ از این است کھ دور شد و خود را کنار کشید)نئَا ـ7
ئ ن

خوابیده ھاناِئمونَ ـ8
ئ

نجات دھنده(مخفف ناجي)ناٍج ـ9

نجوي کردید - گفتگوي محرمانھ کردید (نجوي:سخنان بیخ گوشي کھ گروھي با یکدیگر دارند ومي خواھند کھ ناجيتم ـ10
دیگران نشنوند.حرکت میم در آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

یت

ما را ندا داد -  ما را صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناداناـ11
ان

او را ندا داد -  او را صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناداه ـ12

آن زن را ندا داد -  آن زن را صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناداهاـ13

آنان را ندا داد - آنان را صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناداهمـ14

آن دو را ندا داد - آن دو را صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناداهماـ15

او را ندا داد(فاعل مؤنث) -  او را صدا زد(فاعل مؤنث) (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نادته  ـ16
ت

پشیمانھاناِدِمني ـ17
ی

ندا دادند - صدا زدند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نادواْـ18

ندا بدھید - صدا بزنید(ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نادواْ ـ19

ندا داد - صدا زد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نادٰی ـ20

ندا دادید - صدا زدید (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است . منظور از ندا دادن براي نماز در ناديتم ـ21
عبارت "َوِإَذا َناَدْیُتْم ِإَلي ٱلصََّلٰوِة "، اذان گفتن است)

یت

محفل عمومیتان - مجلس و انجمنتانناِديکُمـ22
ی

ک

ندا دادیم - صدا زدیم (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نادينا ـ23
ین
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او را ندا دادیم - او را صدا زدیم (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ناديناهـ24
ین

اھل مجلس و انجمنش (کلمھ نادي بھ معناي مجلس است و در عبارت "َفْلَیْدُع َناِدَیھ " مراد از مجلس، اھل مجلس ناِديهـ25
است، مي فرماید : وقتي او را گرفتیم اھل مجلس خود را بھ کمک بخواند)

ی

آتش(نکره آوردنش در عبارت "ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوْا َفُأْدِخُلوْا َنارًا "بھ منظور بزرگ جلوه دادن آن بوده)نارـ26

ناِزعاتـ27
بر َکَنندگان - ریشھ کن کنندگان (مراد از نازعات فرشتگاني ھستند کھ جان دلبستگان بھ دنیا را ھنگام مردن نزع 

مي کنند و از اجساد بیرون مي کشند.عبارت "َوٱلنَّاِزَعاِت َغْرقًا "یعني سوگند مي خورم بھ فرشتگاني کھ در کندن 
جانھا از بدنھا اغراق مي کنند و بھ سختي آن را مي کنند)

مردم - انسانھاناسـ28

عبادت کنندگان آن (عبادتي کھ شامل ذبح و قرباني کردن ھم مي شود. در اصل ناسکون بوده کھ بھ دلیل مضاف ناِسکُوه ـ29
واقع شدن نون آن حذف گردیده است)

ک

حادثھ - ایجاد شده (در عبارت "َناِشَئَة ٱللَّْیِل " بھ قولي منظور از حادثھ شب ھمان نماز شب است)ناِشئَةَـ30
ئ

نشردھندگان - گسترش دھندگان (اسم فاعل از نشر بھ معناي گستردن است)ناِشراِتـ31

ناِشطَاتـ32
اخراج کنندگان بھ مالیمت و نشاط (نشط بھ معناي جذب و نیز خروج و اخراج بھ مالیمت و سھولت است و نیز بھ 

معناي گره گشایي است . مراد از "نَّاِشَطاِت َنْشطًا"مالئکھ مخصوصي ھستند کھ مامور گرفتن جانھاي مؤمنین از 
اجسادشان بھ رفق و سھولتند)

خستگي و رنج (عبارت "َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة " یعني  کھ اھل دوزخ خستگي تالشي  کھ در دنیا کردند از تنشان در ناِصبةٌ ـ33
نمي آید)

ب

ناِصحـ34
نصیحت کننده - خیر خواه (کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني است کھ 

در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است لذا 
ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این 

است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

ناِصحونَـ35
خیرخواھان - نصیحت کنندگان (کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني 

است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است 
لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این 

است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

ناِصِحني ـ36
خیرخواھان - نصیحت کنندگان (کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني 

است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است 
لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این 

است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

ی

یاري دھندهناِصرـ37

یاري دھندگانناِصِرين ـ38
ی

موي جلوي پیشاني(گرفتن  ناصیھ  موي جلوي سر کنایھ است از کمال تسلط و نھایت قدرت بر آن)ناِصيٍة ـ39
ی

موي جلوي پیشاني آن (درعبارت "مَّا ِمن َدابٍَّة ِإلَّا ُھَو َءاِخٌذ ِبَناِصَیِتَھا" گرفتن  ناصیھ  موي جلوي سر کنایھ است از ناِصيِتها ـ40
کمال تسلط و نھایت قدرت بر آن)

یت

با طراوت و شاداب و خرم و زیبا (نضره و نضارت چھره و درخت و امثال آن بھ معناي خرمي و زیبایي و ناِضرةٌ ـ41
بھجت آنھا)

نظر کنندهناِظرةٌ ـ42

نظر کنندگانناِظِرين ـ43
ی
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ناِعمةٌـ44

آن کس کھ از شادي در پوست خود نمي گنجد - آن کس کھ نعمتي بھ او رسیده است(کلمھ ناعمھ در عبارت "ُوُجوٌه 
َیْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة "یا از نعومة است، کھ بھ معني  بھجت و سروري است کھ از باطن بھ ظاھر انسان سرایت مي کند و 

ھر بیننده را از مسرت باطني با خبر مي سازد  و یا از نعمت است کھ در این صورت ناعمھ بھ معناي متنعمھ 
خواھد بود. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس 
نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 

نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 
خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 

معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

نافَقُواْ ـ45

نفاق و دوروئي کردند (ازنفاق کھ در عرف قرآن بھ معناي اظھار ایمان و پنھان داشتن کفر باطني است .اصل این 
کلمھ از نفق بھ معني تونل و راھي است کھ از زیر زمین برود، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في 
األرض "،  سوراخ و النھ موش صحرائي را نیز نافقاء مي نامند  کھ دارای درھای متعدد است  و مي گویند : 
"نافق" و یا "نفق الیربوع" یعني موش صحرائي بھ سوراخ رفت بنابر این نفاق یعني دخول در دین از دري و 

خروج از آن از در دیگر. خداي تعالي ھم بھ ھمین معنا اشاره کرده و فرموده است : ان المنافقین ھم الفاسقون - 
منافقین خارج از دینند)

ف

ناِفلَةً ـ46
زیادي - اضافھ - عطیھ و بخششي افزون (کلمھ نافلھ از ماده نفل بھ معناي زیادي است،و معناي عبارت "َوِمَن 

ٱللَّْیِل َفَتَھجَّْد ِبِھ َناِفَلًة لََّک "این است کھ قسمتي از شب را پس از خوابیدنت بیدار باش و بھ قرآن خواندن(یا 
نمازخواندن) مشغول شو، نمازي کھ زیادي بر مقدار واجب تو است. وعبارت "َوَوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َناِفَلًة " 

یعني: " و اسحاق و یعقوب را بھ عنوان عطایي افزون، بھ او بخشیدیم")

ف

ل

شتر مادهناقَةُ ـ47

ھر چیزي کھ بھ آن مي کوبند تا صدا کند ( جملھ نقر در ناقور نظیر جملھ نفخ در صور کنایھ از زنده کردن مردگان ناقُوِرـ48
در قیامت و احضار آنان براي حسابرسي است)

منحرفان (از کلمھ نکب و نکوب بھ معناي عدول از راه و انحراف از ھر چیزي است)ناِکبونَـ49
ک

ب

سرازیر کنندگان (از کلمھ نکس بھ معناي سرازیر کردن ھر چیزي است .د راصل ناکسون بوده کھ چون مضاف ناِکسواْ ـ50
واقع شده نون آن حذف گردیده است . وعبارت "َناِکُسوْا ُرُؤوِسِھْم "یعني سر بھ زیر افکندگان)

ک

نھي کنندگان - باز دارندگانناهونَ ـ51

مي آوریم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ بعدي است)نأِْت ِبــ52

نأِْتي ـ53

مي آییم (عبارت "َأنَّا َنْأِتي ٱْلَأْرَض َننُقُصَھا ِمْن َأْطَراِفَھا " یعني: آیا نظر نکرده و نمی کنند کھ ما بھ سراغ زمین می 
آییم و آن را می کاھیم از اطرافش(پرداختن بھ زمین و کم نمودن از اطراف آن ، کنایھ است از کشتن و ھالک 

کردن اھل آن. بنا بھ روایتھایی از پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ و امام سجاد و امام صادق علیھم السالم منظور 
از این آیھ مرگ انسانھای برگزیده و علماء است و بھ فرموده امام علی علیھ السالم بھ معنی کلی ھالک اقوام 

گذشتھ است. امام سجاد علیھ السالم فرمودند: "یک آیھ از قرآن، کشتھ شدن و سرعت مرگ در ما(اھل بیت) را 
برایم گوارا مي سازد و آن آیھ "اولم یروا انا ناتي االرض ننقصھا من اطرافھا" است، کھ مراد از نقص اطراف ، 

مرگ علما است و از آن برمي  آید کھ پروردگار تعالي ھر وقت نظري بھ زمین بیفکند، اھل دنیا و ماده  پرستان را 
با مرگ علما عذاب و علما را با بردن بھ درگاه خود بھ عالیترین لذات متنعم مي سازد))

ت

کھ براي شما بیاوریمنأِْتيکُم ِبــ54

تی

ک

حتمًا براي تو مي آوریمنأِْتينک ِبــ55

تی

ن

حتمًا براي آنھا مي آوریمنأِْتينهم ِبــ56

تی

ن
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نأْخذَـ57
کھ بگیریم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

کھ بخوریمنأْکُلَ ـ58
ک

مراخبر دھیدنبؤوِنيـ59
نب

ن

خبر بدهنبئْ ـ60
نب

ما را با خبر کن - ما را آگاه سازنبئْناـ61
نب

ئن

آنان را باخبر ساز - خبرشان دهنبئْهم ـ62
نب

ئ

نباٍت ـ63

روییدني (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است 
از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود.عبارت "َأنَبَتَھا َنَباتًا َحَسنًا " یعنی 
مانند یک روییدنی نیکو او را رویاند(ھم خودش بھ بھترین شکل نشو و نما پیدا کرد و ھم ذریھ و فرزندانی نیکو 
از او بوجود آمد). درعبارت"َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُکلِّ َشْيٍء پس بھ وسیلھ آن، روییدنی ھر چیز را خارج نمودیم" بھ 

زیبایی بھ این اشاره دارد کھ ھر روییدنی با دانھ صورت نمی گیرد غیر از این با توجھ بھ اینکھ در آیھ شریفھ 37 
از سوره مبارکھ آل عمران، در مورد حضرت مریم بھ عنوان یک انسان نیز از کلمھ "نبات: روییدنی" استفاده می 

کند باز ھم با یک جملھ کوتاه بھ چند معنی بلند بھ طور ھمزمان اشاره نموده است و آن اینکھ با آبی کھ از آسمان 
نازل می شود (باران،برف، تگرگ و شبنم) نھ تنھا رویش گیاھان بلکھ حیات و زندگی ھمھ موجودات را سبب می 

شود)

نب

روییدني آن (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت نباته ـ64
است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

نب

ات

خبر مھم و قابل اعتناء- سرگذشتنبأَ ـ65
نب

نبِإـ66
خبر مھم و قابل اعتناء- سرگذشت(عبارت "ٱلنََّبِإ ٱْلَعِظیِم" آن خبر بزرگی کھ در موردش دچار اختالفند، ھم قیامت 
است و ھم بنا بھ روایات، حضرت علی کھ جانشینی ایشان بعد از پیامبر علیھما السالم ھمواره در بین مردم مورد 
بحث و اختالف است از جملھ امام صادق در دعای ندبھ خطاب بھ امام زمان علیھما السالم فرمودند:"ای فرزنِد نبِإ 

عظیم")

نب

خبر داد - با خبر کردنبأَت ـ67
نب

شما دو نفر را آگاه مي کنم - شما دونفر را با خبر مي کنم(در عبارت "َقاَل َلا َیْأِتیُکَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِھ ِإلَّا َنبَّْأُتُکَما نبأْتکُما ـ68
ِبَتْأِویِلِھ "چون بھ یک امر حتمي اشاره مي کند از صیغھ ي ماضي استفاده کرده است)

نب

ات

ک

ما را خبر دار کرد - ما را با خبر کردنبأَناـ69
نب

ان

من را خبر دار کرد - من را با خبر کردنبأَِني ـ70
نب

ان

خبرش - سرگذشتشنبأَه ـ71
نب

آن زن را خبر دار کرد - آن زن را با خبر کردنبأَها ـ72
نب

خبر مھم و قابل اعتناء آنان- سرگذشت آناننبأَهم ـ73
نب

خبر مھم و قابل اعتناء- سرگذشتنبِإیـ74
نب

اورا از حالتي بھ حالتي دیگر وشکلي بھ شکل دیگر درمي آوریم.(ازمصدر ابتالء بھ معناي نقل چیزي از حالي بھ نبتِليِه ـ75
حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ منظور آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

نب

تل

ی
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مباھلھ کنیم - یکدیگر را لعنت کنیم (كلمھ مباھلھ بھ معني لعنت كردن یكدیگر است و عملي بوده كھ وقتي دو نفر یا 
دو گروه بر سر مسألھ اي اختالف داشتند و نتوانستند یكدیگر را قانع كنند از خداي تعالي مي خواھند كھ دروغگو 

را عذاب كند تا بھ این طریق حق از باطل شناختھ شود .
24ذي حجة روز مباھلھ است و این نام گذاري بھ دلیل اتفاقي بوده كھ دراین روز میان پیامبر صلي اهللا علیھ وآلھ و 

مسیحیان نجران واقع شده است و در قرآن كریم در سوره مبارکھ آل عمران  آیھ شریفھ61 بھ این موضوع اشاره 
شده است. 

بر اساس روایتی از امام صادق (علیھ السالم) بھ نقل از تفسیر قمی وقتی مسیحیان نجران در مورد مخلوق بودن 
حضرت عیسی علی نبینا و علیھ السالم  قانع نشدند با وجودی کھ پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ بھ آنان فرمود کھ 

خلقت عیسی شبیھ خلقت آدم علیھما السالم است،

نب

ت

پیامبر بھ آنان فرمود:پس با من مباھلھ كنید ، اگر من صادق بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر كاذب باشم 
لعنتش بر من نازل شود ، مسیحیان قبول کردند و فردا صبح دستھ جمعی بھ طرف رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  وآلھ 
 وسّلم) روانھ شدند اما وقتی دیدند کھ رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  وآلھ  وسّلم) تنھا با نزدیکترین کسانش یعنی دخترش 

زھرا و دامادش علی و نوه ھایش حسن وحسین علیھما السالم بھ مباھلھ آمده دچار وحشت شده و بھ پیامبرعرض 
کردند: ما حاضریم تو را راضي كنیم ، ما را از مباھلھ معاف بدار ، رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  وسّلم) با 

ایشان بھ جزیھ مصالحھ كرد و نصارا بھ دیار خود برگشتند . سیوطي از علماء اھل تسنن ھم درتفسیر درالمنثور 
افراد ھمراه با رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم)را علي بن ابي طالب و فاطمھ و حسن و 

حسین(علیھماالسالم)، منتھا مباھلھ را با یھودیان ذکرمیکندوباتوجھ بھ روایات دیگرحكم مباھلھ درچندنوبت واقع 
شده وغیرازمسیحیان بایھودیان ھم بوده است)

کھ تبدیل کنیم - کھ عوض کنیمنبدلَـ77
نب

دور انداختھ شد - انداختھ شد(کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ آن است)نِبذَـ78
نب

دور انداخت -پشت سر انداخت کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ آن است)نبذَ ـ79
نب

آن را انداختم - آن را ریختم - آن را افکندم(کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ نبذْتهاـ80
آن است)

نب

ت

او را افکندیم - او را ریختیم (کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ آن است)نبذْناهـ81
نب

آنان را افکندیم - آنان را ریختیم (کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی بھ آن است)نبذْناهمـ82
نب

آن را دور انداختند -آن را پشت سر انداختند (کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی نبذُوهـ83
بھ آن است)

نب

آن را دور انداخت - آن را پشت سر انداخت (کلمھ نبذ بھ معناي دور انداختن چیزي، بھ حالت ترک و بی اعتنایی نبذَه ـ84
بھ آن است)

نب

کھ آن را بھ وجود آوریم (از مصدر برء کھ  بھ معني خلقت از عدم است)نبرأَها ـ85
نب

 بھ تو بشارت مي دھیمنبشرکـ86
نب

با قدرتي بسیار سخت مي گیریم (بطش :گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردن)نبِطش ـ87
نب

بر مي انگیزیم - بر پا مي داریمنبعثُ ـ88
نب

مي جوییم - مي خواھیم - مي طلبیم (ُکنَّا َنْبِغ :مي جستیم - مي خواستیم- مي طلبیدیم)نبِغ ـ89
نب

مي خواھیم - مي طلبیم - مي جوییمنبِغيـ90
نب

مي آزماییمنبلُواْـ91
نب

ل

نبتِهلْ ـ76
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شما را آزمایش مي کنیم (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)نبلُوکُم ـ92
نب

ل

ک

شما را حتمًا مي آزماییم (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)نبلُونکُم ـ93
نب

ل

ن

ک

آنان را آزمایش مي کنیم (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)نبلُوهم ـ94
نب

ل

تا آنان را آزمایش کنیم (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)نبلُوهم ـ95
نب

ل

حتمًا آنان را منزل مي دھیم - حتمًا آنان را سکونت مي دھیمنبوئَنهم ـ96
نب

ئن

نبوةَـ97
پیامبري (کلمھ نبي بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و اگر پیامبر را نبي  نامیده اند بدین جھت است کھ ایشان بھ 

وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ اند : کلمھ مذکور ماخوذ از نبوة بھ معناي رفعت است و 
انبیاء را بھ خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده اند)

نب

نِبي ـ98

پیامبر (کلمھ نبي بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و در اصل بھ معنی "ھمیشھ و بسیار باخبر" می باشد و اگر 
پیامبر را نبي  نامیده  اند بدین جھت است کھ ایشان بھ وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ  اند : 

کلمھ "نبّی" از نبوة بھ معناي رفعت گرفتھ شده است و انبیاء را بھ خاطر رفعت و بلندی مقامشان نبي خوانده  اند. 
ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات آمده است کھ رسول آن کسي است کھ فرشتھ 

خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ 
نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود ولي 

صورت و شکل او را نمي بیند )

نب

حتمًا بھ او شبیخون مي زنیمنبيتنه ـ99
نب

یت

ن

بیان مي کنیم -توضیح مي دھیم (بیان : پرده برداري از ھر چیز- کالمي کھ از آنچھ در ضمیر است پرده بر مي نبينـ100
دارد)

نب

ی

تا بیان کنیم - تا توضیح دھیم (بیان : پرده برداري از ھر چیز- کالمي کھ از آنچھ در ضمیر است پرده بر مي دارد)نبين ـ101
نب

ی

تا آن را بیان کنیم - تا  آن را توضیح دھیم (بیان : پرده برداري از ھر چیز- کالمي کھ از آنچھ در ضمیر است پرده نبينه ـ102
بر مي دارد)

نب

ین

نِبيونَ ـ103

پیامبران (کلمھ نبي بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و اگر پیامبر را نبي  نامیده اند بدین جھت است کھ ایشان 
بھ وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ اند : کلمھ مذکور ماخوذ از نبوة بھ معناي رفعت است و 
انبیاء را بھ خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده اند.ھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات 
آمده است کھ رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است 

کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را 
گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

نب

ی

نِبيهم ـ104

پیامبرشان (کلمھ نبي بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و اگر پیامبر را نبي  نامیده اند بدین جھت است کھ ایشان 
بھ وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ اند : کلمھ مذکور ماخوذ از نبوة بھ معناي رفعت است و 
انبیاء را بھ خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده اندھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات 
آمده است کھ رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است 

کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را 
گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

نب

ی

نِبينيـ105

پیامبران (کلمھ نبي بر وزن فعیل از ماده نبأ (خبر) است و اگر پیامبر را نبي  نامیده اند بدین جھت است کھ ایشان 
بھ وسیلھ وحي خدا از عالم غیب خبردار ھستند بعضي گفتھ اند : کلمھ مذکور ماخوذ از نبوة بھ معناي رفعت است و 
انبیاء را بھ خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده اندھر رسولی، نبّی ھم ھست ولی ھر نبیی رسول نیست ودر روایات 
آمده است کھ رسول آن کسي است کھ فرشتھ خدا برایش ظاھر مي شود و با او سخن مي گوید و نبي آن کسي است 

کھ فرشتھ را در خواب مي بیند  و چھ بسا کھ نبوت و رسالت در یک شخص جمع شود و اما محدث آن کسي را 
گویند کھ صداي فرشتھ اي را مي شنود ولي صورت و شکل او را نمي بیند )

نب

یی
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تا بیزاري بجوییمنتبرأَ ـ106
نت

ب

تا پیروی کنیمنتِبعـ107
نت

ب

کھ پیروي کنیم ( در اصل جزم داشتھ چون شرط براي جملھ ي بعدي شده است ولي بھ دلیل تقارنش با ساکن یا نتِبِع ـ108
تشدید در کلمھ ي بعد حرف عین حرکت گرفتھ است)

نت

ب

پیروي کنیمنتِبع ـ109
نت

ب

تا در پي شما بیاییم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نتِبعکُم ـ110
نت

ب

ک

از او پیروي کنیمنتِبعهـ111
نت

ب

در پي آنھا مي آوریمنتِبعهمـ112
نت

ب

جاي مي گیریم - مسکن مي گزینیمنتبوأُ ـ113
نت

ب

در مي گذریم ازنتجاوز عنـ114

نت

نتِخذَـ115
کھ بگیریم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا 

گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ 
ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 

ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 
از جھتي بھ جھات دیگر است)

نت

نتِخذَنَّـ116

حتمًا مي گیریم (عبارت "َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْیِھم مَّْسِجدًا "یعني :مسّلمًا مسجدي بر روي [جایگاه] آنان بنا خواھیم کرد)(کلمھ 
اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس 

گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و 
یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در 
حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 

جھات دیگر است)

نت

نتِخذَه ـ117
کھ او را بگیریم(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 

یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ 
ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ 
ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي 

از جھتي بھ جھات دیگر است)

نت

ربوده مي شویم(خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)نتخطَّف ـ118
نت

انتظار مي کشیم(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)نتربص ـ119
نت

ب

کھ ترک کنیمنترکـ120
نت

قبول مي کنیمنتقَبلُ ـ121
نت

ب

کـَندیم - بیرون کشیدیم - ریشھ کن کردیم(کلمھ "نتق" بھ معناي از ریشھ کشیدن و بیرون کردن است)نتقْناـ122
نت

کھ سخن بگوییم - کھ تکلم کنیمنتکَلَّم ـ123
نت

ک

ل
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و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار 

کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر 
در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، 

کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع 
بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ 

قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

نت

ل

مي خوانیم - تالوت مي کنیم (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز 
اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع 

دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذھنی 
صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق 

تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ 
وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، 

نواھیش را اجتناب مي کنند
آن را مي خوانیم - آن را تالوت مي کنیم (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن 
الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط 
ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق 

تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ 
وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، 

نواھیش را اجتناب مي کنند

نت

ل

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار 

کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر 
در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، 

کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع 
بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ 

قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")
آن را مي خوانیم - آن را تالوت مي کنیم (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن 
الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط 
ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم الکتاب یتلونھ حق 

تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ احکامش عمل میکنند و بھ 
وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، 

نواھیش را اجتناب مي کنند

نت

ل

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و بسیار 

کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت بھ معناي تدبر 
در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک مبارک، لیدبروا آیاتھ"، 

کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع 
بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ 

قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

تورا بمیرانیمنتوفَّينک ـ127
نت

ف

ین

استوار مي سازیمنثَبت ـ128
نث

ب

نتلُوه ـ125

نتلُوها ـ126

نتلُواْ ـ124

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



کھ استوار کنیمنثَبت ـ129
نث

ب

نجات یافتنجا ـ130
ن

نجاتنجاِة ـ131
ن

نجاِزي ـ132
مجازات نمي کنیم(کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 

باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است 
کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می 

دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ن

شما را نجات دادنجاکُم ـ133
ن

ک

ما را نجات دادنجانا  ـ134
ن

ان

آنان را نجات دادنجاهم ـ135
ن

تا جواب دھیم -تا اجابت کنیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نِجب ـ136
ن

دو سر باالیي (کلمھ نجد بھ معناي راھي است بھ سوي بلندي و مراد از نجدین راه خیر و راه شر است و اگر راه نجديِنـ137
خیر و شر را نجد خوانده، براي این بوده کھ ھر دو مستلزم رنج و مشقت است)

ن

ی

نجِزيـ138
جزا مي دھیم (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل 
این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : 

کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و 
ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ن

نجِزين ـ139
حتمًا جزا مي دھیم - حتمًا پاداش مي دھیم (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ 
عنوان پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین 

اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 
جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ن

ی

نجِزينهم ـ140
حتمًا آنان را جزا مي دھیم - حتمًا بھ آنان پاداش مي دھیم (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است 
واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می 

کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت 
است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ن

ین

نجِزيِه ـ141
او را جزا مي دھیم (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 

باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است 
کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می 

دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ن

ی

نجس - ھر چیز پلیدي کھ طبع انسان از آن تنفر داشتھ باشد(در عبارت"َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ِإنََّما ٱْلُمْشِرُکوَن َنَجٌس َفَلا 
َذا: ای کسانی کھ ایمان آوردید جز این نیست کھ مشرکان آلوده و  َیْقَرُبوْا ٱْلَمْسِجَد ٱْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم َھـٰ

پلیدند(مشرکانی کھ عقاید آلوده و پلید خود را ترویج می کنند کھ سرچشمھ خرافاتی ھمچون عریان طواف نمودن 
اطراف کعبھ می باشد) پس بعد از این سالشان(در عید قربان سال نھم ھجرت آیات ابتدایی سوره مبارکھ توبھ بھ 

عنوان اعالن ھمگانی توسط حضرت علی علیھ السالم برای آنھا خوانده شد و چھار ماه بھ آنان مھلت داده شد کھ 
دست از این آداب و رسوم منحرف بردارند یا مکھ را ترک کنند) بھ مسجدالحرام نزدیک نشوند" بھ نجاست و 

آلودگی عقیده و باطن مشرکین اشاره داد نھ نجاست جسمی و اگر نجاست جسمی منظور بود از "الیدخلوا: داخل 
نشوند" بھ جای "الیقربوا" استفاده می نمود.

ن

نجس ـ142
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این حکم فقھی کھ تماس ھمراه با انتقال رطوبت با مشرکین و اھل کتاب سبب نجس شدن می شود، مدرکی قرآنی 
نداشتھ و ریشھ در روایات دارد بعضی روایات این حکم را تأیید می کنند و برخی بر خالف آنند مثًال در روایتی، 

امام صادق علیھ السالم وضو گرفتن با آب کوزه ای کھ یک یھودی از آن آشامیده را بی اشکال می داند)

قرار مي دھیم - قرار بدھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلُ ـ143
ن

کھ قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلَ ـ144
ن

کھ تو را قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلَک ـ145
ن

ل

کھ او را قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلَهـ146
ن

ل

آن را قرار مي دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلُهاـ147
ن

ل

کھ آن را قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلَها ـ148
ن

ل

کھ آنان را قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلَهمـ149
ن

ل

کھ آنان را قرار دھیم (حرف میم در آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. . نجعلَهم ـ150
جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)

ن

ل

تا آن دو را قرار دھیم (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)نجعلْهما ـ151
ن

ل

نجمـ152
ھر روییدني بدون ساقھ اي کھ از زمین سر بر مي آورد - ستاره (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین 

مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو 
قسم روییدني را شامل مي شود)

ن

ما را نجات بدهنجناـ153
ن

مرا نجات بدهنجِنيـ154
ن

ن

حرفھاي در گوشي شما - نجواي شما (نجوي :سخنان بیخ گوشي کھ گروھي با یکدیگر دارند ومي خواھند کھ نجواکُم ـ155
دیگران نشنوند)

ن

ک

حرفھاي در گوشیشان - نجوایشان (نجوي :سخنان بیخ گوشي کھ گروھي با یکدیگر دارند ومي خواھند کھ دیگران نجواهم ـ156
نشنوند)

ن

نجات یافتينجوت ـ157
ن

ستارگاننجوِم ـ158
ن

سخنان بیخ گوشي کھ گروھي با یکدیگر دارند ومي خواھند کھ دیگران نشنوندنجوٰي ـ159
ن

نجات داده شدنجيـ160
ن

راز گویان (در حالیکھ با ھم نجوا مي کردند.نجوي :سخنان بیخ گوشي کھ گروھي با یکدیگر دارند ومي خواھند کھ نِجياً ـ161
دیگران نشنوند)

ن

نجات دادیمنجيناـ162
ن

ین

تو را نجات دادیمنجيناک ـ163
ن

ین

شما را نجات دادیمنجيناکُم ـ164
ن

ین

ک
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او را نجات دادیمنجيناهـ165
ن

ین

آن ھا را نجات دادیمنجيناهمـ166
ن

ین

آن دو را نجات دادیمنجيناهماـ167

ن

ین

دود بدون شعلھنحاسـ168
ن

پیمانش (کلمھ نحب بھ معناي نذري است کھ محکوم بھ وجوب باشد، مثال وقتي گفتھ مي شود فالن قضي نحبھ نحبه ـ169
معنایش این است کھ فالني بھ نذر خود وفا کرد)

ن

ب

حتمًا اورا مي سوزانیم - حتمًا آن را باسوھان بھ صورت براده در مي آوریمنحرقَنه ـ170
ن

ن

شوم - نحسنحٍسـ171
ن

نِحساٍت ـ172
دائمًا شومھا - دائمًا نحسھا - دائمًا غبار آلودھا (جمع نِحس (صفت مشبھھ از نحس)کھ ضد سعد است . و ایام 

نحسات یعني ایام شوم . بعضي ھم گفتھ اند : ایام نحسات بھ معناي روزھاي غباري و خاک آلود است، بھ طوري کھ 
مردم یکدیگر را نبینند)

ن

محشور کنیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)نحشر ـ173
ن

حتمًا آنھا را محشور مي کنیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار نحشرنهم ـ174
است)

ن

ن

محشورش مي کنیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)نحشره ـ175
ن

محشورشان مي کنیم(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)نحشرهم ـ176
ن

حتمًا آنان را احضار مي کنیمنحِضرنهم ـ177
ن

ن

حفظ مي کنیم(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ دگرگوني نحفَظُ ـ178
و تغییري در آن پیدا نشود)

ن

ف

زنبورنحِل ـ179
ن

عطیھ  و ھدیھ اي مجاني کھ بدون گرفتن بھایي بھ کسي دھندِنحلَةً ـ180
ن

ل

مانحنـ181
ن

زنده مي شویم - بھ دنیا مي آییمنحيا ـ182
ن

زنده مي کنیمنحِييـ183
ن

ی

تا زنده کنیمنحِييـ184
ن

ی

حتمًا او را زنده می کنیمنحِيينهـ185
ن

یی

ن

مي ترسیم (خوف:انتظار ضرر)نخافـ186
ن
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نخِتم ـ187
ُمھر نھادیم (روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او 

برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر مخصوصی می زدند. شکستھ 
نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر 

کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر 
نور ھدایتی وارد آن نمی شود)

ن

ت

پوسیده شده و متالشي شدهنِخرةً ـ188
ن

خارج مي کنیمنخِرج ـ189
ن

کھ خارج کنیمنخِرج ـ190
ن

شما را خارج مي کنیمنخِرجکُم ـ191
ن

ک

حتمًا خارج مي شویم - حتمًا بیرون مي آییمنخرجنـ192
ن

حتمًا تو را بیرون مي کنیمنخِرجنک ـ193
ن

ن

حتمًا شما را بیرون مي کنیمنخِرجنکُم ـ194
ن

ن

ک

حتمًا آنان را بیرون مي کنیمنخِرجنهم ـ195
ن

ن

کھ خوار و رسوا شویم (از خزي بھ معني :خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ باشد)نخزٰي ـ196
ن

نخِسف ِبــ197
پنھان کنیم-بپوشانیم (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ قبلي بوده. خسوف قمر بھ معناي پنھان شدن قرص 

ماه و پوشیده شدنش بھ ظلمت و سایھ است و اگر گفتھ شود : خسف اهللا بھ األرض معنایش این است کھ خداوند او 
را در زمین پوشانید)

ن

مي ترسیمنخشٰي ـ198
ن

مخفي مي کنیمنخِفيـ199
ن

ف

نخل - درخت خرما - نخلھا - درختان خرما(مفرد آن "َنْخَلة" می باشدنخِلـ200
ن

یک نخل -یک درخت خرمانخلَِة ـ201
ن

ل

نخوضـ202
داخل در گفتگوي باطل مي شویم -حرفي از روي شوخي مي زنیم (ُکنَّا َنُخوُض :داخل در گفتگوي باطل مي شدیم، 
خوض : داخل شدن در سخن باطل.خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور کردن 

در آن است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم بیشتر در 
مورد کارھای مذموم و ناپسند استعمال شده است)

ن

آنان را مي ترسانیم - بھ آنان ھشدار مي دھیم(خوف:انتظار ضرر)نخوفُهمـ203
ن

ف

نخلھا - درختان خرمانِخيٍل ـ204
ن

ی
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ِنداءـ205

با صدای بلند صدا زدن(دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ 
سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء 

مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ 
کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند 

صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، 
ھر دو جورش دعوت است. " َوَمَثُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َکَمَثِل ٱلَِّذي َیْنِعُق ِبَما َلا َیْسَمُع ِإلَّا ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي َفُھْم َلا 
َیْعِقُلوَن : و مثال کساني کھ كافر شدند مانند كسي است كھ بر سر آنچھ جز خواندن و صدا زدنی نمی شنود، براي 

رھائیش از خطر، فریاد مي زند(مثل گوسفند کھ از فریاد چوپان فقط رویش را بر می گرداند و معنیش را نمی 
فھمد). کر و الل و کور، پس آنان عقلشان را بھ کار نمي اندازند(صداي ھدایت کننده را مي شنوند ولي مفھومي از 

آن درک نمي کنند)")
پشیمانيندامةَ ـ206

ن

آن را دست بھ دست مي گردانیم (از مداولة بھ معناي دست بھ دست دادن چیزي است)نداِولُها ـ207
ن

ل

شما را داخل مي کنیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)ندِخلْکُم ـ208
ن

ل

ک

حتمًا آنان را داخل مي کنیمندِخلَنهم ـ209
ن

لن

آنان را داخل مي کنیمندِخلُهم ـ210
ن

ل

تا بخوانیم - تا دعوت کنیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)ندعـ211
ن

مي خوانیم- دعوت مي کنیم - صدا می زنیمندعواْ ـ212
ن

او را مي خواندیمندعوه ـ213
ن

شما را راھنمایي کنیمندلُّکُم ـ214
ن

ل

ک

مجلس - مجلس مشورتنِدياًـ215
ن

ھشدارھا - بیم دھندگان - رسوالن (جمع نذیر)نذُرـ216
ن

نذر(کلمھ نذر بھ معناي این است کھ انسان چیزي بر خود واجب کند کھ واجب نباشد)نذِْر ـ217
ن

وا مي گذاریمنذَر ـ218
ن

کھ وا گذاریم - تا رھا کنیمنذَر ـ219
ن

بیم و ھشدارنذْراً ـ220
ن

نذر کردم (کلمھ نذر بھ معناي این است کھ انسان چیزي بر خود واجب کند کھ واجب نباشد)نذَرت ـ221
ن

نذر کردید (کلمھ نذر بھ معناي این است کھ انسان چیزي بر خود واجب کند کھ واجب نباشد)نذَرتم ـ222
ن

ت

آنان را وا مي گذاریمنذَرهم ـ223
ن

بھ او مي چشانیمنِذقْه ـ224
ن

نذْکُرک ـ225
کھ تو را یاد کنیم - کھ ذکر تو بگوییم ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار 
را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ن

ک
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نِذلَّـ226
کھ خوار و ذلیل شویم (کلمھ ذلت است مخالف عّزت کھ در اصل لغت بھ معناي چیزي است کھ دست یابي بدان 

آسان است، حال چھ دستیابي محقق و چھ فرضي، در قرآن کریم آمده : ضربت علیھم الذلة و المسکنة و نیز آمده : 
و اخفض لھما جناح الذل و نیز فرموده : اذلة علي المؤمنین)

ن

نذرھایشان(کلمھ نذر بھ معناي این است کھ انسان چیزي بر خود واجب کند کھ واجب نباشد)نذُورهم ـ227
ن

نذْهبن ِبــ228
کھ تو را قطعًآ ببریم (در عبارت "َفِإمَّا َنْذَھَبنَّ ِبَک َفِإنَّا ِمْنُھم مُّنَتِقُموَن "در اصل ان نذھب بک بوده، کلمھ ما بر کلمھ 

ان اضافھ گشتھ و إّما شده و نون تاکید ھم بر نذھب اضافھ شده، نذھبن گشتھ . ومعناي آیھ این است کھ : ما از 
ایشان انتقام خواھیم گرفت، حال یا بعد از درگذشت تو و یا قبل از آن)

ن

ب

بیم دھنده - ترساننده - پیامبرنِذير ـ229
ن

ی

حتمًا مي چشانیمنِذيقَن ـ230
ن

ی

حتمًا بھ آنان مي چشانیمنِذيقَنهمـ231
ن

ی

ن

بھ او مي چشانیمنِذيقُه ـ232
ن

ی

مي چشانیمنِذيقُهمـ233
ن

ی

کھ بھ آنان بچشانیمنِذيقَهم ـ234
ن

ی

تو را مي بینیمنراک ـ235
ن

آن را مي بینیمنراه ـ236
ن

آن زن را مي بینیمنراها ـ237
ن

بھ ارث مي بریم (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، نِرثُـ238
ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ن

از او بھ ارث مي بریم (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال نِرثُه ـ239
او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ن

ث

نرجمنکُم ـ240

حتمًا سنگسارتان مي کنیم(در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر دار و مرد زن داري کھ زنا کرده اند 
را "سنگسار" نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي کھ قرآن، حکم تازیانھ را در مورد زنا حتي با 
مشخص نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، صرفنظر و آن را 

موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  نصف زن شوھر دار 
آزاد تعیین نموده کھ بدیھي است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني نمي دھد عالوه بر این 

در آیاتي کھ مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا نکرده است)

ن

ن

ک

باز گردانده شویمنرد ـ241
ن

کھ آن را باز گردانیمنردها ـ242
ن

تو را رزق و روزي مي دھیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء نرزقُکـ243
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

ن

شما را رزق و روزي مي دھیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء نرزقُکُم ـ244
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

ن

ک

بھ آنان رزق و روزي مي دھیم (رزق یعنی عطا و بخشش مدت دار یا ھمیشگی و ھر چیزي کھ دخالتي در بقاء نرزقُهم ـ245
موجودي داشتھ باشد رزق آن موجود شمرده مي شود )

ن

تا بفرستیمنرِسلَـ246
ن
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حتمًا مي فرستیمنرِسلَنـ247
ن

ل

باال مي بریمنرفَعـ248
ن

ف

مي بینیم - کھ ببینیمنريـ249
ن

نشان مي دھیمنِريـ250
ن

کھ نشان دھیمنِريـ251
ن

مي خواھیم - اراده مي کنیمنِريدـ252
ن

ی

تا بھ تو نشان دھیمنِريکـ253
ن

ی

حتمًا بھ تو نشان دھیمنِرينکـ254
ن

ین

تا بھ او نشان دھیمنِريه ـ255
ن

ی

بسیار کَننده (صیغھ مبالغھ نزع نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)نزاعةً ـ256
ن

مي افزاییم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نِزد ـ257
ن

اضافھ مي کنیمنزداد ـ258
ن

بیرون کشید (ازکلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)نزعـ259
ن

کندیم - بیرون کشیدیم (ازکلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)نزعناـ260
ن

آن را از او سلب کردیم  (ازکلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)نزعناها ـ261
ن

نزغَـ262
تحریک کرد- آشوب بھ پا نمود(کلمھ نزغ بھ معناي نخس است، یعني سیخ و یا تازیانھ زدن بھ پھلوي حیوان و یا بھ 

عقب آن تا تحریک شود و تندتر برود و کلمھ ما در جملھ اما ینزغنک زایده است و اصل آن و ان ینزغنک 
مي باشد)

ن

تحریک (کلمھ نزغ بھ معناي نخس است، یعني سیخ و یا تازیانھ زدن بھ پھلوي حیوان و یا بھ عقب آن تا تحریک نزغٌـ263
شود و تندتر برود و کلمھ ما در جملھ اما ینزغنک زایده است و اصل آن و ان ینزغنک مي باشد)

ن

نزلـ264
پذیرایي کھ در ابتداي ورود از شخصي مي نمایند - ھر خوردني و نوشیدني  کھ میزبان بھ وسیلھ آن از میھمان 

خود پذیرایي مي کند و حرمتش را پاس مي دارد - غذا و نوشیدني و سایر مایحتاجي  کھ براي مسافر قبل از آمدنش 
فراھم مي کنند

ن

نازل کردنزلَ ـ265
ن

نازل شدنزلَ ـ266
ن

نازل شدنزلَ ـ267
ن

نازل کردنزلَ ِبــ268
ن

یک دفعھ نزول - یک بار پایین آمدن - نزولي خاص(وزن فعلة   وزن  مخصوص افاده نوع است و نزلة یعني نوع نزلَةً ـ269
خاصي نزول ویا بھ معني یک بار انجام کاري است کھ در آن صورت بھ معني یک نزول مي شود)

ن

ل

نازل کردیم - فرو فرستادیمنزلْناـ270
ن

لن

آن را نازل کردیم -آن را فرو فرستادیمنزلْناه ـ271
ن

لن
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آن را نازل کرد - آن را فرو فرستادنزلَهـ272
ن

ل

نزلُهم ـ273
پذیرایي ابتدایي ورودشان (ُنُزل: پذیرایي کھ در ابتداي ورود از شخصي مي نمایند یا ھر خوردني و نوشیدني  کھ 

میزبان بھ وسیلھ آن از میھمان خود پذیرایي مي کند و حرمتش را پاس مي دارد یا غذا و نوشیدني و سایر مایحتاجي  
کھ براي مسافر قبل از آمدنش فراھم مي کنند کھ احتمال اول بیشتر است)

ن

ل

زنان (کلمھ نساء جمعي است کھ مفردي از جنس خود ندارد)ِنساِء ـ274
ن

زنان ما(کلمھ نساء جمعي است کھ مفردي از جنس خود ندارد)ِنساَءناـ275
ن

زنانتان (کلمھ نساء جمعي است کھ مفردي از جنس خود ندارد)ِنساؤکُم ـ276
ن

ک

زنانشان (کلمھ نساء جمعي است کھ مفردي از جنس خود ندارد)ِنساِئِهمـ277
ن

ائ

زنانشان (کلمھ نساء جمعي است کھ مفردي از جنس خود ندارد)ِنساِئِهن ـ278
ن

ائ

شتاب مي کنیمنساِرع ـ279
ن

حتمًا مي پرسیم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این نسأَلَن ـ280
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ن

ال

از آنان حتمًا مي پرسیم (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال نسأَلَنهم ـ281
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ن

ال

ن

خویشاوندي (نسب یعني ھمان رابطھ اي کھ یک فرد از انسان را از جھت والدت و اشتراک در رحم بھ فرد دیگر نسباً ـ282
مرتبط مي سازد)

ن

تسبیح مي گوییم-منزه وعاري از ھر عیبي مي دانیم (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)نسبح ـ283
ن

ب

کھ تسبیح تو گوییم (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)نسبحکـ284
ن

ب

مسابقھ بدھیمنستِبقـ285
ن

تب

زنده مي گذاریمنستحِيي ـ286
ن

ت

ی

یاری می طلبیمنستِعني ـ287
ن

ت

ی

نستنِسخ ـ288

نسخھ برداري مي کنیم - مینویسیم(ُکنَّا َنْسَتنِسُخ :نسخھ برداري مي کردیم.کلمھ نسخ بھ معناي از بین بردن چیزي 
است بھ وسیلھ چیزي کھ دنبال آن قرار دارد، مانند از بین رفتن سایھ بھ وسیلھ آفتاب و از بین رفتن آفتاب بھ وسیلھ 

سایھ اي کھ دنبالش مي آید و از بین رفتن جواني بھ وسیلھ پیري، کھ بھ دنبالش مي آید .و نسخ کتاب عبارت از آن 
است کھ صورت آن کتاب را بھ کتابي دیگر منتقل سازي، بھ طوري کھ مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد، 
بلکھ صورتي مثل آن در ماده اي دیگر پدید آري، مانند نقش کردن خطوط یک مھر در موم ھاي متعدد و استنساخ 

بھ معناي پیشي گرفتن در نسخ چیزي است لذا منظور از عبارت " انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون" این است کھ 
اعمال ما نسخھ اصلي بوده و از آنھا نسخھ برداري مي کردند)

ن

تن

سجده کنیمنسجدـ289
ن

نسخِتها ـ290

نسخھ و رونوشت آن (کلمھ نسخ بھ معناي از بین بردن چیزي است بھ وسیلھ چیزي کھ دنبال آن قرار دارد، مانند 
از بین رفتن سایھ بھ وسیلھ آفتاب و از بین رفتن آفتاب بھ وسیلھ سایھ اي کھ دنبالش مي آید و از بین رفتن جواني بھ 

وسیلھ پیري، کھ بھ دنبالش مي آید .و نسخ کتاب عبارت از آن است کھ صورت آن کتاب را بھ کتابي دیگر منتقل 
سازي، بھ طوري کھ مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد، بلکھ صورتي مثل آن در ماده اي دیگر پدید آري، 
مانند نقش کردن خطوط یک مھر در موم ھاي متعدد و استنساخ بھ معناي پیشي گرفتن در نسخ چیزي است لذا 

منظور از عبارت " انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون" این است کھ اعمال ما نسخھ اصلي بوده و از آنھا نسخھ 
برداري مي کردند)

ن

ت

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



نسخر ِمنکُم ـ291

شما را مسخره مي کنیم - شما را وادار بھ انجام کاري خالف میل باطنیتان مي کنیم (سخریھ بھ معناي این است کھ 
انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده 

آن کار پي ببرد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و ناقص جلوه دادن 
طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ کرد بھ خالف لعب و بازي 

کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ تسخیر از یک ریشھ می باشد این 
است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای 

برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، 
زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ 

است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ 
مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده مي کند)

ن

ن

ک

نام یکي از پنج بت مھم قوم نوح (این پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر)نسراً ـ292
ن

پراکندگي وصف ناشدني - پراکندگي کامل (وقتي گفتھ مي شود : فالني گندم را نسف کرد، معنایش این است کھ آن نسفاً ـ293
را با منسف باال انداخت تا پوستھایش بپرد)

ن

ف

پراکنده شدند (وقتي گفتھ مي شود : فالني گندم را نسف کرد، معنایش این است کھ آن را با منسف باال انداخت تا نِسفَت ـ294
پوستھایش بپرد)

ن

ف

بھ شدت جذب مي کنیم -محکم مي گیریم (کلمھ سفع بھ معناي جذب و گرفتن شدید است)نسفَعاً ـ295
ن

ف

مي اندازیم - مي افکنیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نسِقطْ ـ296
ن

بھ شما مي نوشانیمنسِقيکُم ـ297
ن

ی

ک

کھ آن را بنوشانیمنسِقيه  ـ298
ن

ی

عبادتي کھ مشتمل بر قرباني و ذبح ھم ھستنسٍکـ299
ن

حتمًا شما را ساکن خواھیم کردنسِکننکُم ـ300
ن

ک

نن

ک

عبادت من (ُنُسک :عبادتي کھ شامل ذبح و قرباني کردن ھم مي شود)نسِکي ـ301
ن

ک

نسل-نژاد (کلمھ نسل بھ معناي والدت و جدا شدن فرزند از پدر و مادر است)نسلَ ـ302
ن

بیرون مي کشیم (از مصدر سلخ است کھ بھ معناي بیرون کشیدن (اگر با "ِمن"متعدي شود)یا کندن(اگر با "َعن  نسلَخ ـ303
"متعدي شود) است و در عبارت "َوَءاَیٌة لَُّھْم ٱللَّْیُل َنْسَلُخ ِمْنُھ ٱلنََّھاَر َفِإَذا ُھم مُّْظِلُموَن " بھ معني بیرون کشیدن است)

 ن

ل

آن را بردیم -آن را نفوذ دادیم - آن را وارد کردیم(از کلمھ سلوک بھ معناي نفوذ کردن و نفوذ دادن است)نسلُکُه ـ304
ن

ل

ک

کھ تسلیم باشیمنسِلمـ305
ن

ل

نسلش-نژادش (کلمھ نسل بھ معناي والدت و جدا شدن فرزند از پدر و مادر است)نسلَه ـ306
ن

ل

مي شنویم (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن نسمع ـ307
سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ن

از یاد بردند - فراموش کردندنسواْـ308
ن

زنانِنسوةٌ ـ309
ن

مي رانیم (از مصدرسیاقھ بھ معناي وادار کردن بھ راه رفتن است، در صورتي کھ راننده در عقب قرار داشتھ نسوقـ310
باشد،بھ عکس قیادت کھ بھ معناي کشیدن از جلو است)

ن
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آن را فراموش کردندنسوه ـ311
ن

کھ درست ونیکو بازسازي کنیم (از مصدر تسویھ بھ معني قرار دادن ھرجزء از یک ترکیب در جاي مناسبش)نسويـ312
ن

شما را برابر و مساوي قرار مي دھیمنسويکُم ـ313
ن

ی

ک

فراموش کردنِسي ـ314
ن

نِسيُء ـ315

تأخیر انداختن - تأخیر انداختھ شده (رسم عرب در جاھلیت چنین بود کھ وقتي قصد داشتند در یکي از چھار ماه 
حرام کھ جنگ در آنھا حرام بوده، جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه را برداشتھ بھ ماھي دیگر مي دادند تا از طرفي 
مقصودشان فراھم گردد و از طرفي تعداد ماھھاي حرام نیز مطابق و ھماھنگ با آنچھ خداوند حرام کرده باشد و 
آن ماھي را کھ حرمتش را برداشتھ بودند نسي ء مي نامیدند .عرب معتقد بھ حرمت این چھار ماه بوده و با اینکھ 

مشرک بودند از ملت و شریعت ابراھیم این سنت را بھ ارث برده بودند، لیکن چون کار دائمي آنان قتل و غارت 
بوده و بسیاري از اوقات نمي توانستند سھ ماه پشت سر ھم دست از جنگ بکشند، لذا بر آن شدند کھ در مواقع 

ضرورت، حرمت یکي از آن ماھھا را بھ ماه دیگري بدھند و آزادانھ بھ قتل و غارت بپردازند و معموال حرمت 
محرم را بھ صفر مي دادند و در محرم بھ قتل و غارت پرداختھ در صفر آن را ترک مي کردند و گاھي این 

معاوضھ را تا چند سال ادامھ داده، آنگاه دوباره محرم را حرام مي کردند و این کار یعني تغییر حرمت محرم بھ 
صفر را جز در ذي الحجة انجام نمي دادند آن ھم بوسیلھ اعالم توسط شخص خاصی کھ متصدی این کار بود و 

البتھ این کار با تطمیع اوتوسط ذی نفعان این تغییر، صورت می گرفت)

ن

فراموش کننده - فراموشکار(استفاده از وزن فعیل(صفت مشبھھ) بھ عنوان اسم فاعل)نِسياًـ316
ن

آن دو فراموش کردندنِسياـ317
ن

ھر چیز حقیر و ناچیزي کھ باید فراموش شودنسياً ـ318
ن

از یاد بردي - فراموش کردينِسيت ـ319
ن

ی

از یاد بردم- فراموش کردمنِسيت ـ320
ن

ی

از یاد بردید - فراموش کردیدنِسيتم ـ321
ن

یت

آن را از یاد بردي - آن را فراموش کردينِسيتهاـ322
ن

یت

بھ راه مي اندازیمنسير ـ323
ن

ی

فراموش کردیمنِسيناـ324
ن

ین

شما را فراموش کردیم - شما را از یاد بردیمنِسيناکُم ـ325
ن

ین

ک

آنان را فراموش کرد - آنان را از یاد بردنِسيهم ـ326
ن

ی

مي خواھیمنشاُءـ327
ن

کھ بخواھیم (جزمش بھ دلیل این است کھ شرط شده بھ جملھ بعدي :"ِإن نََّشْأ ُنَنزِّْل َعَلْیِھم مِّن ٱلسََّماِء َءاَیًة ")نشأْ ـ328
ن

ایجاد و تربیت - خلقت (نشا و نشاة بھ معناي احداث و تربیت چیزي است)نشأَةَ ـ329
ن

نشراًـ330
نشر دادني وصف ناشدني و نگفتني (کلمھ نشور و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و 

یا در عبارت "َوَجَعَل ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و 
جوش مجدد است. و اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن 

است)

ن
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نِشرتـ331
گشوده شد - باز شد(کلمھ نشور و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت 
"َوَجَعَل ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد 

است. و اصل این کلمھ بھ معناي نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)

ن

کھ شریک قائل شویم(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این نشِرک ـ332
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

ن

نشطاًـ333
خروجي بھ مالیمت و نشاط (نشط بھ معناي جذب و نیز خروج و اخراج بھ مالیمت و سھولت است و نیز بھ معناي 

گره گشایي است . مراد از "نَّاِشَطاِت َنْشطًا"مالئکھ مخصوصي ھستند کھ مامور گرفتن جانھاي مؤمنین از 
اجسادشان بھ رفق و سھولتند)

ن

نشوراًـ334
زنده کردن مردگان پس از مرگشان - از جھت پراکنده شدن - از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد(کلمھ نشور 

و ھمچنین کلمھ نشر بھ معناي احیاي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت "َوَجَعَل ٱلنََّھاَر ُنُشورًا " نسبت 
نشور بھ روز  از جھت پراکنده شدن یا از جھت برخاستن و جنب و جوش مجدد است. و اصل این کلمھ بھ معناي 

نشر طومار و جامھ، یعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پیچیدن آن است)

ن

نشوزاً ـ335
عصیان و استکبار از اطاعت - ناسازگاري(کلمھ نشوز در اصل بھ معناي بلند شدن از سر چیزي و برگشتن از آن 

است و نشوز از مجلس بھ این است کھ آدمي از مجلس برخیزد تا دیگري بنشیند و بدین وسیلھ او را تواضع و 
احترام کرده باشد)

ن

نشوزهنـ336
عصیان و استکبار از اطاعت آن زنان- ناسازگاري آن زنان(کلمھ نشوز در اصل بھ معناي بلند شدن از سر چیزي 
و برگشتن از آن است و نشوز از مجلس بھ این است کھ آدمي از مجلس برخیزد تا دیگري بنشیند و بدین وسیلھ او 

را تواضع و احترام کرده باشد)

ن

گواھي مي دھیم - شاھدیمنشهدـ337
ن

نصارٰی ـ338
مسیحیان(از حضرت رضا (علیھ السالم) پرسیده شد : چرا نصاري را نصاري نامیدند ؟ فرمود : چون ایشان از 
اھل قریھ اي بودند، بنام ناصره، کھ یکي از قراء شام است، کھ مریم و عیسي بعد از مراجعت از مصر، در آن 

قریھ منزل کردند)

ن

رنج و مشقتنصب ـ339
ن

نصٍب ـ340

نشانھ ھاي نصب شده -عالمت ھا- چیزھایي  کھ بھ منظور عالمت در سر راھھا نصب مي کنند تا رھنورد بھ 
وسیلھ آن، راه را گم نکند -بتان(نصب ھر چیزي بھ معناي آن است کھ آن را طوري قرار دھند کھ بر جستھ و در 

بلندي واقع شود مانند کاشتن و بر زمین فرو کردن نیزه و ساختن بناي بلند  و کاشتن سنگي بر زمین ، بطوري کھ 
از دور دیده شود  و نصیب بھ معناي سنگي است کھ بر باالي چیزي نصب شود  و جمع آن نصائب و ُنُصب و 

انصاب است و رسم عرب چنین بوده کھ سنگي را سر پا قرار داده آن را مي پرستیدند  و حیوانات خود را روي آن 
سر مي بریدند ،عبارت"کانھم الي نصب یوفضون" یعنی گوئي آنان بھ طرف بتان مي شتابند)

ن

رنج و خستگي کھ از خارج بھ آدمي روکندنصٍب ـ341
ن

نصب شدنِصبتـ342
ن

ب

نصِبر ـ343
کھ صبر کنیم (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و 

شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم 
می دانند)

ن

ب

نصِبرنَّـ344
حتمًا صبر مي کنیم (کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی 

و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم 
می دانند)

ن

ب
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نصحت ـ345
بھ نھایت تالشم نصیحت و خیرخواھی نمودم- خیرخواھي کردم - نصیحت کردم (از کلمھ نصح بھ معناي بھ کار 

بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و 
بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني 

خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و 
اصالح کند)

ن

نصحواْ ـ346
بھ نھایت تالش نصیحت و خیرخواھی نمودند- خیرخواھي کردند - نصیحت کردند (از کلمھ نصح بھ معناي بھ کار 
بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و 

بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني 
خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و 

اصالح کند)

ن

نصِحي ـ347
خیر خواھي من - نصیحت من (کلمھ نصح بھ معناي بھ کار بردن نھایت درجھ قدرت خود در عمل و یا سخني 

است کھ در آن عمل و یا سخن مصلحتي براي مخاطبش باشد و بھ عبارتي بھ معني خالص و ناب کردن عمل است 
لذا ناصح عسل بھ معناي عسل خالص است .ناصح بھ معني خیاط نیز مي باشد  زیرا خیاط نیزھمھ سعیش در این 

است کھ دریدگي و نقصي را کھ در لباس پیش آمده، رفو و اصالح کند)

ن

یقینًا صدقھ مي دھیم (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب است)نصدقَن ـ348
ن

یارينصرـ349
ن

نصراِنياً ـ350
مسیحیت (از حضرت رضا (علیھ السالم) پرسیده شد : چرا نصاري را نصاري نامیدند ؟ فرمود : چون ایشان از 
اھل قریھ اي بودند، بنام ناصره، کھ یکي از قراء شام است، کھ مریم و عیسي بعد از مراجعت از مصر، در آن 

قریھ منزل کردند)

ن

ان

نصرف ـ351
بھ حالتھا و اشکال گوناگون بیان مي کنیم(از "صرف" بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا 

عوض کردن آن با غیر آن است، کلمھ تصریف نیز بھ ھمین معنا است، با این تفاوت کھ تصریف معنی "تکثیر" 
ھم می دھد و بیشتر در جائي بھ کار مي رود کھ در مورد گرداندن و تغییر دادن چیزي است از حالي بھ حالي و یا 

از امري بھ امري و معناي تصریف الریاح بھ معناي حرکت دادن و گرداندن بادھا است از حالي بھ حالي)

ن

کھ برگرداندیم (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن است)نصِرفـ352
ن

یاري شمانصرکُمـ353
ن

ک

شما را یاري کردنصرکُم ـ354
ن

ک

یاري مانصرنا ـ355
ن

او را یاري کردیمنصرناه ـ356
ن

آنان را یاري کردیمنصرناهم ـ357
ن

یاري کردندنصرواْـ358
ن

او را یاري کردندنصروه ـ359
ن

آنان را یاري کردندنصروهم ـ360
ن

او را یاري کردنصره ـ361
ن

یاري اونصِرِه ـ362
ن
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یاري آناننصرهم ـ363
ن

نصف - نیم - یک دومِنصفـ364
ن

نصفش - نیمش - یک دومشِنصفَهـ365
ن

ف

او را مي سوزانیم ( اصالء بھ نار بھ معناي سوزاندن با آتش است البتھ سوزاندني کھ نھایت درجھ ي حرارت آتش نصِلِه ـ366
لمس شود و جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)

ن

ل

او را مي سوزانیم ( اصالء بھ نار بھ معناي سوزاندن با آتش است البتھ سوزاندني کھ نھایت درجھ ي حرارت آتش نصِليِهـ367
لمس شود)

ن

لی

نصوحاً ـ368
خالص - ناب (کلمھ نصوح از ماده نصح است کھ بھ معناي جستجو از بھترین عمل و بھترین گفتاري است کھ 

صاحبش را بھتر و بیشتر سود ببخشد و این کلمھ معنایي دیگر نیز دارد و آن عبارت است از اخالص، وقتي 
مي گویي : نصحت لھ الود معنایش این است کھ من دوستي را با او بھ حد خلوص رساندم)

ن

بھره وسھم (اصل آن از نصب بھ معناي بھ پا داشتن است و بھره و سھم را بھ این مناسبت نصیب خوانده اند کھ ھر نِصيبـ369
سھمي ھنگام تقسیم از سایر اموال جدا مي شود تا با آن مخلوط نگردد)

ن

ی

نِصيب ِبــ370
می رسانیم (کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت کند و اسم فاعل از 

مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث 
شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می 

رسد)

ن

ی

بھره وسھم تو(اصل آن از نصب بھ معناي بھ پا داشتن است و بھره و سھم را بھ این مناسبت نصیب خوانده اند کھ نِصيبک ـ371
ھر سھمي ھنگام تقسیم از سایر اموال جدا مي شود تا با آن مخلوط نگردد)

ن

یب

بھره وسھم آنان(اصل آن از نصب بھ معناي بھ پا داشتن است و بھره و سھم را بھ این مناسبت نصیب خوانده اند کھ نِصيبهمـ372
ھر سھمي ھنگام تقسیم از سایر اموال جدا مي شود تا با آن مخلوط نگردد)

ن

یب

نِصٍري ـ373
ھمیشھ یاري دھنده - بسیار یاري دھنده (در  عبارت "خالدین فیھا ابدا ال یجدون ولیا و ال نصیرا "فرق بین ولي و 

نصیر این است کھ : ولّي ھر کس عبارت است از کسي کھ تمامي کارھاي او را انجام دھد و آن کس خودش بھ 
کلي کنار باشد . ولي کلمھ نصیر بھ معناي آن کسي است کھ در کارھاي وي او را کمک کند و گوشھ اي از کارھاي 

او را بعھده گیرد و در کاري کھ انجام مي شود ھم صاحب کار دخالت داشتھ باشد و ھم نصیر او)

ن

ی

آن دو مانند فواره با شدت مي جوشند - آن دو فوران مي کنندنضاختاِنـ374
ن

بریان شدنِضجت ـ375
ن

نضِرب ـ376
مي زنیم (عبارت "َأَفَنْضِرُب َعنُکُم ٱلذِّْکَر َصْفحًا َأن ُکنُتْم َقْومًا مُّْسِرِفیَن"یعني :"آیا بھ جرم اینکھ شما مردمي اسراف 

گرید از فرستادن قرآن بھ سوي شما صرفنظر کنیم"در واقع موضوع نازل کردن قرآن را بھ صفحھ اي تشبیھ کرده 
کھ با ورق زدن از آن عبور مي کنند و آن را نادیده مي گیرند)

ن

آن را مي زنیمنضِربها ـ377
ن

ب

بھجت و خوش رویي - طراوت و شادابي - خوشي و خّرمينضرةَـ378
ن

مضطر و ناچارشان مي کنیم(عبارت "َنْضَطرُُّھْم ِإَليٰ َعَذاٍب َغِلیٍظ" یعني :مضطر و ناچارشان مي کنیم تا با پاي خود نضطَرهمـ379
بھ سوي عذابي غلیظ روان شوند)

ن

نصب مي کنیم - قرار میدھیم - مي نھیمنضع ـ380
ن

چیده شده و ردیف شده روي ھمنِضيدـ381
ن

ی
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نطْبع ـ382

ُمھر مي نھیم - مھر مي زنیم (روي در جعبھ یا بستھ اي را کھ مي خواستند مطمئن شوند کسي جز آن کھ بستھ 
قرار است بھ دست او برسد، آن را باز نمي کند قطعھ اي از جنسي شبیھ ِگل مي چسباندند و روي آن مھر 

مخصوصي مي زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ اي بود کھ این بستھ، باز نشده  و نھ چیزي بھ آن اضافھ گشتھ و 
نھ کم شده است. مھر زدن بر قلبھا استعاره اي ایست براي اینکھ دیگر نور ھدایتي وارد آن نمي شود. در عبارت 
"َنْطَبُع َعَلىٰ ُقُلوِبِھْم" گویي با استفاده از این کلمھ مي خواھد بگوید با این وجود اگر باز ھم واقعًا رو بھ پروردگار 
کنند، پروردگار دستشان را مي گیرد چون صاحب اصلي قلبشان پروردگار است و تنھا او مجاز است تا این ُمھر 
را بشکند و نور ھدایت را بھ دلشان بتابد. در اینجا نیزاز قلب بھ عنوان مرکز ادراک، نام برده است کھ بھ تازگي 

کشف گردیده میدان الکترومغناطیسي تولید شده توسط قلب، حتي عملکرد مغز را نیز مدیریت مي کند)

ن

ب

شما را اطعام مي کنیم - بھ شما غذا مي دھیمنطِْعمکُمـ383
ن

ک

نطفھ - مایعي کھ در بدن مرد و زن تولید مي شود و مبدأ پیدایش فرزند استنطْفٍَةـ384
ن

ف

کھ محو کنیم (از کلمھ طمس  بھ معناي آن کھ چیزي بھ طرف پوسیدگي و کھنھ شدن دگرگوني یابد و عبارت "مِّن نطِْمس ـ385
َقْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوھًا "یعني :پیش از آنکھ چھره ھایي را [از شکل و شخصیت انساني] محو کنیم)

ن

طمع داریم - امیدواریمنطْمع ـ386
ن

بھ ھم مي پیچیمنطِْوي ـ387
ن

حیواني کھ بوسیلھ ي شاخ زدن حیوان دیگر مرده استنِطيحةُ ـ388
ن

ی

نظر کرد - نگریست - نگاه کردن ونگریستن (در عبارت "َینُظُروَن ِإَلْیَک َنَظَر ٱْلَمْغِشيِّ َعَلْیِھ ِمَن ٱْلَمْوِت")نظَر ـ389
ن

نظْرةً ـ390
نگاھي - نظري - نگاھي خاص - یک نگاه (وزن فعلة   وزن  مخصوص افاده نوع است و نظرة یعني نوع خاصي 
نگاه ویا بھ معني یک بار انجام کاري است کھ در آن صورت بھ معني یک نگاه  مي شود. در عبارت "َفَنَظَر َنْظَرًة 
ِفي ٱلنُُّجوِم "منظور این است کھ حضرت ابراھیم علیھ و علي نبینا السالم طور خاصي بھ ستارگان نگاه کرد احتماًال 

بھ جھت فھمیدن زمان)

ن

ُمھلتنِظرةٌ ـ391
ن

دائمًا ھستیم(از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد لذا معني عبارت "َنْعُبُد َأْصَنامًا نظَلُّـ392
َفَنَظلُّ َلَھا َعاِکِفیَن "یعني : گفتند ما بت ھایي را مي پرستیم و دائما نزد آنھا ھستیم، براي خاطر خود آنھا)

ن

احتمال مي دھیم - گمان مي کنیم - مي پنداریمنظُن  ـ393
ن

مي پنداریم کھ تونظُنک ـ394
ن

ن

مي پنداریم کھ شما(عبارت "َنُظنُُّکْم َکاِذِبیَن" یعنی شما را دروغگو می پنداریم)نظُنکُم ـ395
ن

ن

ک

گوسفندانش (جمع : نعجة بھ معني گوسفند ماده یا میش)ِنعاِجِه ـ396
ن

ابتداي خواب را گویند کھ عبارت است از خواب سبکنعاس ـ397
ن

نعبد ـ398

کھ بپرستیم - کھ عبادت و اطاعت و بندگی کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان 
دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را 

نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 
صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 

مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- 
بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او 

سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز 
از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان 

نمی پردازد)

ن

ب
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نعبد ـ399

مي پرستیم - عبادت و بندگی و اطاعت می کنیم (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان 
دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را 

نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 
صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را 

مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- 
بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او 

سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز 
از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان 

نمی پردازد)

ن

ب

گوسفند ماده - میشنعجةً ـ400
ن

گوسفند تو(نعجة بھ معني گوسفند ماده یا میش)نعجِتک ـ401
ن

ت

باز می گردیم (در عبارت "َوِإن َتُعوُدوْا َنُعْد "جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن برای شرط قبل از خود می باشد)نعدـ402
ن

نعد ـ403
مي شماریم(کلمھ عد در عبارت "فال تعجل علیھم انما نعد لھم عدا "بھ معناي شمردن است و چون شمردن ھر 

چیزي آن را بھ آخر مي رساند و نابود مي کند، معني آن میشود :بنابراین بر [شکست و ھالکت] آنان شتاب مکن، ما 
[ھمھ اعمال و رفتار حتي لحظات عمرشان را] بھ دقت شماره میکنیم [تا مھلتشان تمام شود و بھ کیفر آنچھ ھمواره 

مرتکب میشدند، برسند.])

ن

آنان را مي شماریم - آنان را بر مي شماریم (ُکنَّا َنُعدُُّھم :آنان را مي شمردیم - آنان را بر مي شمردیم)نعدهمـ404
ن

نِعدهم ـ405

بھ آنان وعده مي دھیم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده 
شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا 

خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي 
دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و 

پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید 
كند)

ن

عذاب مي کنیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نعذِّب ـ406
ن

نعف ـ407
بگذریم (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است. کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است 

وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و 
بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن 

است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ن

نعِقلُ ـ408
تعقل مي کنیم - عقلمان را بھ کارمي اندازیم(ُکنَّا َنْعِقُل : تعقل مي کردیم .در عبارت "َلْو ُکنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل "، " 
کنَّآ"شامل "نعقُل" نیز مي شود و زمان آن را نیز ماضی استمراری می کند. عقل عبارت است از استقامت و 

پایداری تفکرو اصل این کلمھ بھ معناي بستن و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و 
اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و 

باطل مي شود،را نیزعقل نامیده اند)

ن

مي دانیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نعلَمـ409
نمي شود)

ن

ل

کھ بدانیم (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نعلَم ـ410
نمي شود)

ن

ل

تا بھ او تعلیم دھیمنعلِّمه ـ411
ن

ل

ما آنان را مي دانیم (مي شناسیم) (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم نعلَمهمـ412
احتمال خالف آن داده نمي شود)

ن

ل
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آشکار می کنیمنعِلنـ413
ن

ل

دو(لنگھ) کفشت - کفشھایتنعلَيکـ414
ن

لی

شتریا گاویا گوسفندنعِمـ415
ن

چھ نیکوست - چھ خوب استِنعمـ416
ن

آري - قبول دارمنعم ـ417
ن

نیکوست - خوب استِنِعما ـ418
ن

نعماَءـ419

انعامي و نعمتھایي کھ اثر آن بر صاحبش ظاھر باشد (نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت 
براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ 

موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار 
مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي 
فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم 

السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

ن

نعمِة ـ420
بھره مند شدن از نعمتھا (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او 

آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض 
دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت 

خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود 
انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

ن

ِنعمت ـ421
نعمت - ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  

طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا 
بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با 

یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر 
نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

ن

ِنعمةٌ ـ422
نعمتي (نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند 

و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا 
نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ 

خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند 
معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت باشد)

ن

نعمٍة ـ423

نعمتي - نعمتي خاص - یک نعمت (وزن فعلة   وزن  مخصوص افاده نوع است و نعمة یعني نوع نعمت ویا بھ 
معني یک بار انجام کاري است کھ در آن صورت بھ معني یک نعمت مي شود. نعمت براي ھر چیز عبارت است 

از نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم 
مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا 
ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال 

تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر 
انسانھا نعمت باشد)

ن

ِنعمتک ـ424

نعمت تو(نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي 
کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و 

متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا 
وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. 
عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت 

باشد)

ن

ت
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ِنعمِتِه ـ425

نعمت او(نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي 
کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و 

متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا 
وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. 
عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت 

باشد)

ن

ت

ِنعمِتي ـ426

نعمت من(نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي 
کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و 

متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا 
وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. 
عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت 

باشد)

ن

ت

عمرشما را طوالني مي کنیم (کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني نعمرکُم  ـ427
مدت زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح. عبارت "َلَعْمُرَک " یعني سوگند بھ بقاي تو یا بھ جان تو قسم)

ن

ک

عمرش را طوالني مي کنیم (کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت نعمره ـ428
زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح. عبارت "َلَعْمُرَک " یعني سوگند بھ بقاي تو یا بھ جان تو قسم)

ن

نعملْـ429
تا عمل کنیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است، فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم 

کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و 
ھدف می باشد)

ن

عمل مي نماییم (کُُنَّا َنْعَمُل :عمل مي نمودیم، فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و نعملُ ـ430
ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ن

کھ عمل کنیم(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای نعملَ ـ431
محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ن

ِنعمه ـ432

نعمتھایش (نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع چیزھائي 
کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط و 

متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا 
وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. 
عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت 

باشد)

ن

نعمه ـ433

بھ او نعمت داد(نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از نوع 
چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم مربوط 
و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا ھمھ آنھا 
وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوھا. 
عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر انسانھا نعمت 

باشد)

ن

کھ باز گردیمنعودـ434
ن

شما را باز مي گردانیمنِعيدکُم ـ435
ن

ی

ک

آن را باز مي گردانیمنِعيده ـ436
ن

ی

آن (مؤنث حقیقي یا مجازي) را باز مي گردانیمنِعيدها ـ437
ن

ی
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نِعيٍم ـ438

نعمت بسیار - پر نعمت(نعمت :ھر چیز سازگار با طبع و مفید و لذت بخش. نعمت براي ھر چیز عبارت است از 
نوع چیزھائي کھ با  طبع آن چیز بسازد و طبع او آن چیز را پس نزند و از آنجا کھ موجودات جھان، ھمھ بھ ھم 

مربوط و متصلند لذا بعضي کھ سازگار با بعض دیگرند، برای آنھا نعمت بھ شمار مي روند و در نتیجھ اکثر و یا 
ھمھ آنھا وقتي با یکدیگر مقایسھ شوند نعمت خواھند بود ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده : و ان تعدوا نعمة اهللا ال 

تحصوھا. عالوه بر نعمتھای معمولی، وجود انسانھایی مانند معصومین علیھم السالم نیز می تواند برای دیگر 
انسانھا نعمت باشد کھ منظور از نعیم در آیھ "ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعیِم" ھمین می باشد)

ن

ی

غرقشان مي کنیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نغِرقْهم ـ439
ن

حتماً تو را بر ضد آنھا بر مي انگیزیم (ازاغراء بھ معناي تحریک کسي است بھ انجام عملي)نغِرينک ِبِهمـ440

ن

ین

ب

تا بیامرزیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نغِفر ـ441
ن

ف

زنان جادوگر ساحر، کھ در عقده ھا و گره ھا علیھ مسحور مي دمند و بھ این وسیلھ مسحور را جادو مي کنندنفَّاثَاِت ـ442
ن

ف

اث

فنا - اتمام - بھ پایان رسیدن - نابودی - قطع شدن جیرهنفَاٍدـ443
ن

ف

ِنفَاِق ـ444
نفاق - دو رویي (نفاق در عرف قرآن بھ معناي اظھار ایمان و پنھان داشتن کفر باطني است .اصل این کلمھ از نفق 

بھ معني تونل و راھي است کھ از زیر زمین برود، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في األرض "،  
سوراخ و النھ موش صحرائي را نیز نافقاء مي نامند  کھ دارای درھای متعدد است  و مي گویند : "نافق" و یا "نفق 

الیربوع" یعني موش صحرائي بھ سوراخ رفت بنابر این نفاق یعني دخول در دین از دري و خروج از آن از در 
دیگر. خداي تعالي ھم بھ ھمین معنا اشاره کرده و فرموده است : ان المنافقین ھم الفاسقون - منافقین خارج از دینند)

ن

ف

نفِْتنهم ـ445

کھ آنان رابیازماییم - تا آنان را عذاب کنیم(کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا 
خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین 
آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم 
علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي 

وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش 
بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ 

جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، 
آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ن

ف

تن

شمھ اي - وقعھ اي (اصلش بھ معني باد مختصري است کھ با یک وزش قطع مي شود)نفْحةٌ ـ446
ن

ف

دمید(نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این معناي لغوي نفخ است نفَخـ447
ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

ن

ف

دمیده شد (نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این معناي لغوي نفخ نِفخ ـ448
است ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

ن

ف

دمیدم(نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این معناي لغوي نفخ است نفَختـ449
ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

ن

ف

دمیدن(نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگرالبتھ این معناي لغوي نفخ نفْخةٌ ـ450
است، ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

ن

ف

دمیدیم(نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این معناي لغوي نفخ نفَخناـ451
است ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن چیز استعمال مي کنند)

ن

ف
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بھ اتمام رسید - تمام شد - پایان یافت(در عبارت "َلَنِفَد ٱْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َکِلَماُت َربِّي"چون بھ یک واقعیت حتمي نِفدـ452
اشاره کرده مضارع معني شده است)

ن

ف

نفَر ـ453
اشخاصي کھ بھ نوعي مالزم با کسي باشند ( اگر نفرشان نامیده اند، چون اگر آن شخص کوچ کند اینھا نیز مي کنند. 
چون کلمھ نفر بھ معناي کوچ کردن است و بھ ھمین جھت بعضي از مفسرین کلمھ مذکور را در آیھ بھ معناي خدم 

و اوالد گرفتھ اند بعضي دیگر بھ قوم و عشیره معنا کرده اند)

ن

ف

نفـْس - جان - خود - شخص - کس (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال نفٍْسـ454
"نفس االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

کھ فساد کنیمنفِْسدـ455
ن

ف

نفِْسک ـ456
خودت - درونت (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" 

یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است. در عبارت "کَفيٰ ِبَنْفِسَک ٱْلَیْوَم َعَلْیَک َحِسیبًا"با اینکھ کلمھ 
نفس مؤنث است فعل آن را مذکر آورده، از این جھت است کھ نفس مؤنث مجازي است و در ھر فاعلي کھ مؤنث 

مجازي باشد ھم مي توان فعلش را مذکر آورد و ھم مؤنث)

ن

ف

خودش - نفسش - جانش (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس نفِْسِهـ457
االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

خودش - نفسش - جانش (کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس نفِْسها ـ458
االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

خودم - جانم - نفسم(کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" نفِْسيـ459
یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

شبانھ چرید (کلمھ نفش، بھ معناي چراندن حیوانات در شب است یا این کھ شتران و گوسفندان را در شب رھا کنند نفَشت ـ460
تا بدون چوپان بچرند)

ن

ف

جزء بھ جزء بیان مي کنیم - مفصًال بیان مي کنیم -در نھایت روشني بیان مي کنیم(و مراد از تفصیل آیات قرآن در 
عباراتي نظیر "ِکَتاٌب ُفصَِّلْت َءاَیاُتُھ "این است کھ اجزاي آن  از یکدیگر بھ حّدي جدا و متمایز شده و مفّصل بیان 
شده تا شنونده ي آگاه بھ اسلوب کالم بتواند معاني آن را بفھمد و مقاصدش را تعقل کند.تفصیل  بھ معناي روشن 

ساختن معاني و رفع اشتباه از آن است، بھ نحوي کھ اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده و در نتیجھ مراد و 
مقصود مبھم شده باشد آن خلط و تداخل را از بین ببرد. بھ عبارت دیگر تفصیل بھ معناي بیان معنی بھ شکلی کامل 
است کھ منظور را بھ دور ھر گونھ ابھامی برساند. صفت "تفصیل الکتاب"  برای قرآن کریم از این روست کھ در 
این کتاب منظور پروردگار مبھم بیان نشده است البتھ کج فھمی ھا و برداشتھای اشتباه از آیات آن یا عمدی است بھ 

این صورت کھ سلیقھ و ھوای نفس خود را بر قرآن تحمیل می کنند یا ناشی از کم دانشی نسبت بھ زبان 
قرآن(عربی مبین) یا عدم توجھ بھ این نکتھ کھ آیات قرآن در تکمیل یک معنا بھ ھم کمک می کنند

ن

ف

مثًال اگر در سوره مبارکھ حمد این دعا را می آورد کھ "ما را بھ راه کسانی کھ نعمتشان داده ای ھدایت بفرما" در 
سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 69 توضیح داده کھ "انعمت علیھم"، انبیاء، صالحین و صدیقین و شھیدانند البتھ 

ھمانگونھ کھ در سوره مبارکھ آل عمران آیھ شریفھ 7 آمده است براي فھم آیات متشابھ قرآن(آیاتی کھ امکان دارد 
خواننده معنی اشتباھی از آن برداشت کند) باید از "راسخون في العلم" کھ ھمان معصومین علیھم السالم ھستند، 

کمک گرفت البتھ بھ راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم ھماھنگی آنان با آیات قرآن کریم تشخیص داد 
کھ متاسفانھ تعداد این احادیث بسیار بیشتر از احادیث واقعی است پس چنانچھ این قواعد را برای فھم قرآن کریم بھ 

کار ببندیم ھمان گونھ کھ در شش آیھ قرآن کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است(کلمھ "یسرنا: بسیار آسان 
نمودیم" را در کل قرآن جستجو کنید) فھم این کتاب برای ھمگان بسیار بسیار آسان است و آنان کھ بھ مردم القا می 

کنند کھ فھمیدن قرآن بسیار سخت است و کار ھر کسی نیست سخنی برخالف قرآن گفتھ اند تا مردم را از این 
چشمھ زالل ھدایت دور نگھ داشتھ و بھ سمت مقاصد پلیدشان فریب دھند)

برتری می دھیمنفَضلُـ462
ن

ف

نفع - سودنفْعاً ـ463
ن

ف

نفَصلُـ461
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سود بخشید - نفع داشت (دراصل َنَفَعْت بوده کھ بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن و تشدید دار در کلمھ ي بعد حرف نفَعِت ـ464
"ت"حرکت گرفتھ است)

ن

ف

کھ انجام دھیمنفْعلَـ465
ن

ف

انجام مي دھیمنفْعلُ ـ466
ن

ف

نفعش - سودشنفِْعِه ـ467
ن

ف

بھ آن سود داد - بھ آن نفع رسانیدنفَعهاـ468
ن

ف

نفع آن دو - سود آن دونفِْعِهما ـ469
ن

ف

تونل و راھي کھ از زیر زمین برود(از ھمین ریشھ بھ سوراخ و النھ موش صحرائي نافقاء و بھ  داخل شدن در نفَقاً ـ470
دین از دري و خروج از آن از در دیگر، نفاق و بھ فاعل این کار منافق می گویند)

ن

ف

انفاقھایشان (انفاق :بخشیدن وبذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران)نفَقَاتهم ـ471
ن

ف

ات

نفقھ - انفاق - خرجي (انفاق :بخشیدن وبذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران)نفَقٍَة ـ472
ن

ف

پی جویی می کنیم - دنبال ... می گردیمنفِْقدـ473
ن

ف

رمیدن - تنفر شدیدنفُوٍر ـ474
ن

ف

نفرت و رمیدني وصف ناشدنينفُوراً ـ475
ن

ف

نفسھا - جانھا(کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس االنسان" یعني نفُوس ـ476
خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

نفسھایتان - جانھایتان- دلھایتان(کلمھ نفس  در اصل بھ معناي ھمان چیزي است کھ بھ آن اضافھ مي شود مثًال "نفس نفُوِسکُم ـ477
االنسان" یعني خود انسان و"نفس الحجر" یعني خود سنگ  است)

ن

ف

ک

نفرات (جمع نفر) - نفر و عدد رجال - تعداد مردان (نفر انسان و نْفر و نفیر و نافرة بھ معناي گروھي است کھ او نِفرياً ـ478
را یاري مي کنند و با او کوچ مي کنند)

ن

ف

ی

نقَاِتلْ ـ479
تا بجنگیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است. یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی 

فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل 
"مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می 

باشد)

ن

ات

نقب - رخنھ - سوراخنقْباًـ480
ن

رخنھ کردند - سیر کردند (کلمھ تنقیب کھ مصدر فعل ماضي نقبوا است، بھ معناي سیر است)نقَّبواْـ481
ن

ب

تا اقتباس کنیم - تا برگیریم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است.از قبس بھ معني شعلھ اي کھ بھ نقْتِبسـ482
وسیلھ نوک چوب یا مانند آن از آتشي دیگر گرفتھ شود)

ن

تب

تقدیس مي کنیم - بھ پاکي مي ستاییمنقَدس ـ483
ن

مي اندازیم - مي کوبیم (َنْقِذُف ِبـٱْلَحقِّ َعَلي ٱْلَباِطِل :یعني با حق بر باطل مي کوبیم)نقِْذف ـ484
ن

کوبیده شد( جملھ نقر در ناقور نظیر جملھ نفخ در صور کنایھ از زنده کردن مردگان در قیامت و احضار آنان نِقرـ485
براي حساب رسي است)

ن

قرار مي دھیمنِقر ـ486
ن

آن را قرائت کنیم - آن را بخوانیمنقْرؤه ـ487
ن
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نقص - کاستي - کمبودنقٍْصـ488
ن

نقُص ـ489
داستان سرایِِي مي کنیم-حکایت مي کنیم - داستان نقل مي کنیم- قّصھ مي گوییم(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا 
را گرفتن و رفتن ویا خود رّد پاست و چون در قصھ گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، استفاده شده 

است)

ن

حتمًا حکایت مي کنیم (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن ویا خود رّد پاست و چون در قصھ گفتن نقُصن ـ490
نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، استفاده شده است)

ن

آن را حکایت مي کنیم (کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را گرفتن و رفتن ویا خود رّد پاست و چون در قصھ نقُصه ـ491
گفتن نیز خبر و واقعھ اي را پي گیري مي کنند، استفاده شده است)

ن

نقَضتـ492

وا تابید - باز کرد (نقض کھ مقابل واژه ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است کھ محکم شده از قبیل طناب یا 
فتیلھ و امثال آن، پس نقض چیزي کھ ابرام شده مانند حل و گشودن چیزي است کھ گره خورده است و کلمھ نکث 

نیز بھ معناي نقض است،و ھر چیزي کھ بعد از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را انکاث مي گویند، چھ 
طناب باشد و چھ رشتھ. منظور از عبارت " َوَلا َتُکوُنوْا َکالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمن َبْعِد ُقوٍَّة َأنَکاثًا "اشاره بھ ماجراي 
زني است احمق از دودمان قریش کھ با کنیزانش مي نشستھ و تا نصف روز نخ مي رشتھ و آنگاه بھ ایشان دستور 

مي داده کھ آن رشتھ ھا را پنبھ کنند و این کار ھمیشگي او بوده)

ن

نقِْضِهم ميثَاقَهمـ493
پیمان شکني آنان (نقض کھ مقابل واژه ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است کھ محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ 
و امثال آن، پس نقض چیزي کھ ابرام شده مانند حل و گشودن چیزي است کھ گره خورده است و کلمھ نکث نیز بھ 
معناي نقض است،و ھر چیزي کھ بعد از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را انکاث مي گویند، چھ طناب 

باشد و چھ رشتھ)

ن

یث

غبارنقْعاًـ494
ن

مي نشینیم (ُکنَّا َنْقُعُد:مي نشستیم)نقْعد ـ495
ن

نقَلِّب ـ496
وارونھ و دگرگون مي کنیم (ازکلمھ قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است و چون بھ باب تفعیل 

برود مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن یک چیزي و تقلب ھم قبول ھمان 
تقلیب است پس تقلب قلوب و ابصارعبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي کھ باید داشتھ باشند بھ 

وجھھ اي دیگر)

ن

ل

نقَلِّبهم ـ497
آنان را مي گردانیم (ازکلمھ قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از این رو بھ آن رو است و چون بھ باب تفعیل برود 

مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار زیرورو کردن یک چیزي و تقلب ھم قبول ھمان تقلیب 
است پس تقلب قلوب و ابصارعبارت است از برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي کھ باید داشتھ باشند بھ 

وجھھ اي دیگر)

ن

لب

کھ بگوییمنقُولَـ498
ن

مي گوییمنقُولُ ـ499
ن

محکم و جّدي مي گوییمنقُولَن ـ500
ن

ل

سرپرست - کسي کھ از قومي آمار مي گیرد و احوال آن قوم را پي گیري مي نمایدنِقيباً ـ501
ن

یب

نِقرياً ـ502
گودي پشت ھستھ ي خرما - نقطھ اي است کھ بر روي ھستھ خرما است - چیز حقیر و اندکي کھ مرغ آن را با 

منقار خود از زمین بر مي دارد (کلمھ نقیر، صفت مشبھھ است و در عبارت "َفِإذًا لَّا ُیْؤُتوَن ٱلنَّاَس َنِقیرًا "بھ معناي 
اسم مفعول یعني منقور (منقار زده) آمده است و عبارت است از چیز حقیر و اندکي کھ مرغ آن را با منقار خود از 

زمین بر مي دارد)

ن

ی

نقَيض لَه ـ503
بر او مي گماریم - نزدش مي بریم (کلمھ نقیض از مصدر تقییض است کھ ھم بھ معناي تقدیر است و ھم چیزي را 

نزد چیزي بردن . مثًال قیضھ لھ یعني فالني را نزد فالن کس آورد)

ن

ی

ل

ازدواج - پیوند زناشویيِنکَاح ـ504
ن

ک
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نکَالَ ـ505
زنجیر وقید وبند - عذاب- مجازات کردن یک نفر بھ شکلی توھین آمیز و خوار کننده، تا دیگران از سرنوشت او 
عبرت بگیرند-مجازاتی است کھ بھ منظور بازداشتن مکلفان از تخلف وضع شده است و سایر مکلفین از عقوبت 

این متخلف عبرت بگیرند و ھوس تخلف نکنند (از کلمھ ِنْکل بھ معناي طناب پابند حیوان و آھن لجام آن است، 
چون ھر دو مانع آزادي حیوان است و جمع آن أنکال است)

ن

ک

مي نویسیمنکْتب ـ506
ن

ک

ت

تا پیمانھ ي طعام بگیریم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است.ازاکتیال بھ معناي گرفتن طعام با نکْتلْ ـ507
کیل است، در صورتي کھ با کیل معاملھ شود وکیل بھ معناي پیمانھ کردن طعام است)

ن

ک

ت

نکَثَ ـ508
عھد شکست(کلمھ نکث بھ معناي نقض است و نقض کھ مقابلش واژه ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است کھ 

محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ و امثال آن  و ھر چیزي کھ بعد از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را 
انکاث مي گویند، چھ طناب باشد و چھ رشتھ)

ن

ک

نکَثُواْ ـ509
نقض عھد کردند - ُخلف وعده نمودند- شکستند(کلمھ نکث بھ معناي نقض است و نقض کھ مقابلش واژه ابرام 

است، بھ معناي فاسد نمودن چیزي است کھ محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ و امثال آن  و ھر چیزي کھ بعد از 
تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را انکاث مي گویند، چھ طناب باشد و چھ رشتھ)

ن

ک

ث

ازدواج کردنکَح ـ510
ن

ک

ازدواج کردیدنکَحتم ـ511
ن

ک

ت

کمنِکداً ـ512
ن

ک

تکذیب مي کنیم (ُکنَّا ُنَکذُِّب : تکذیب مي کردیم)نکَذِّب ـ513
ن

ک

نکٍُر ـ514
ناآشنا - بي سابقھ-بس دشوار و ھولناک (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را 

بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ 
عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند .عبارت "َعذَّْبَناَھا َعَذابًا نُّْکرًا "یعني خدا 

ایشان را عذابي بي سابقھ کند کھ ھیچ گمانش را نمي کردند و انتظارش را نداشتند)

ن

ک

نکِّرواْ ـ515
ناشناس کنید(عبارت"َنکُِّروْا َلَھا َعْرَشَھا "یعني با تغییر دادن ظاھر تخت کاري کنید کھ تختش را نشناسد.کلمھ نکر 
ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم 

بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني 
است منکر مي گویند .عبارت "َعذَّْبَناَھا َعَذابًا نُّْکرًا "یعني خدا ایشان را عذابي بي سابقھ کند کھ ھیچ گمانش را 

نمي کردند و انتظارش را نداشتند)

ن

ک

نِکرهمـ516
 از آنچھ از آنان دید، بدش آمد ( آن را رفتاري غیر معھود و نا مأنوس دانست . کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از 

آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار 
است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)

ن

ک

سرازیر شدند (کلمھ نکس بھ معناي سرازیر کردن ھر چیزي است و عبارت "ُنِکُسوْا َعَليٰ ُرُؤوِسِھْم " یعني نِکسواْ ـ517
سرافکنده شدند کھ کنایھ از شرمسار شدن مي باشد)

ن

ک

بر آن مي پوشانیمنکْسوها ـ518
ن

ک

خودداري کرد(منظورازعبارت"َنَکَص َعَليٰ َعِقَبْیِھ "بھ عقب برگشتن و عقبگرد کردن است)نکَصـ519
ن

ک

نکْفُرـ520
کھ کفر بورزیم(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ن

ک

ف
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نکَفِّرـ521
محو مي کنیم - مي پوشانیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي  قبلي است. کلمھ کفر در اصل بھ 

معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این 
جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و 

فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ن

ک

ف

نکْفُر ـ522
کفر مي ورزیم(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ 

"بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ن

ک

ف

نکَفِّرنَّ ـ523
حتمًا مي پوشانیم(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر 

َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کننداز این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا 
نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ن

ک

ف

سخن بگوییمنکَلِّم ـ524
ن

ک

ل

تا باشیم(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)نکُن ـ525
ن

ک

کھ باشیمنکُونَ ـ526
ن

ک

حتمًا باشیمنکُونن ـ527
ن

ک

ن

نِکِريـ528
انکار (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ 

ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون نامأنوس با 
جامعھ ي انساني است منکر مي گویند .عبارت "َعذَّْبَناَھا َعَذابًا نُّْکرًا "یعني خدا ایشان را عذابي بي سابقھ کند کھ 

ھیچ گمانش را نمي کردند و انتظارش را نداشتند)

ن

ک

ی

بھ آن مجبورتان سازمنلِْزمکُموها ـ529

نل

ک

نلْعبـ530
بازي و تفریح مي کنیم (کّنا نلعُب :بازي و تفریح مي کردیم. لعب: بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و 

قانون آن آشنایي دارند، مانند فوتبال و نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ ھمان 
بردن مي باشد،آن را انجام مي دھند. کلمھ لعب بھ معناي فعلي است کھ منظم انجام بشود ولي غایت و ھدفي جز 

خیال در آن نباشد، مانند بازي بچھ ھا)

نل

آنان را لعنت مي کنیم(کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است)نلْعنهم ـ531
نل

ن

بالش - پشتي (جمع نمرقھ بھ معناي بالش و پشتي است، کھ بدان تکیھ مي دھند)نماِرق ـ532
ن

بھره مندشان مي کنیمنمتعهم ـ533
ن

ت

ادامھ مي دھیمنمد ـ534
ن

مدد مي رسانیم - افزوني و گسترش مي دھیمنِمد ـ535
ن

بھ آنان مدد مي رسانیم - افزوني و گسترش بھ آنان مي دھیمنِمدهم ـ536
ن
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نمکِّنـ537

امکانات مي دھیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز است از زمین و معناي امکان و تمکین،قرار دادن در 
محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و مکانت بھ استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ 
مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا مکانتي در نزد مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن 

چیز امکان دادم و او تمکن یافت معنایش این است کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب 
کنایھ است . و شاید مراد از اینکھ فرمود : ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در 

زمین جاي دادیم کھ بتواند در زمین از مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش 
مي خواستند کھ او از ماندن در روي زمین محروم باشد)

ن

ک

مورچھنملُ ـ538
ن

مورچھنملَةٌ ـ539
ن

ل

مھلت مي دھیمنمِلي ـ540
ن

ل

نمنـ541
کھ مّنت نھیم (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ بھ 

کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي بزرگ 
بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده ھمھ بزرگ و 

با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر شما منت نھادم"، 
پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

ن

شما را ممانعت مي کردیمنمنعکُم ـ542
ن

ن

ک

مي میریمنموت ـ543
ن

مي میرانیمنِميتـ544
ن

ی

آذوقھ مي آوریمنِمري ـ545
ن

ی

سخن چیني(مَّشَّاٍء ِبَنِمیٍم:کسي کھ نقل کننده سخنان مردمي بھ سوي مردمي دیگر، بھ منظور ایجاد فساد و تیرگي نِميٍم ـ546
میان آن دواست)

ن

ی

شما را خبر بدھیم - شما را خبر مي دھیمننبئُکُم ـ547
نن

ئ ب

ک

حتمًا خبر مي دھیم - حتمًا آگاه مي کنیمننبئَنـ548
نن

ئ ب

آنان را خبر مي دھیمننبئُهمـ549
نن

ئ ب

کھ نجات دھیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)ننِج ـ550
نن

بسیارنجات مي دھیم - کامًال نجات مي دھیم - بھ تدریج نجات مي دھیم (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و تدریج ننجي ـ551
است)

نن

نجات مي دھیمننِجي ـ552
نن
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بسیارتو را نجات مي دھیم - کامًال تو را نجات مي دھیم - بھ تدریج تو را نجات مي دھیم (از معاني باب تفعیل 
تکثیر،مبالغھ و تدریج است. پس از آنکھ جسد فرعون، برای تحقیقات بیشتر بھ فر انسھ منتقل شد پروفسورموریس 

بوکای، پزشک فرانسوی و عضوجامعھ فرانسوی مصر شناسی بھ تحقیق در مورد علت مرگ فرعون پرداخت. 
در کتب آسمانی خبر از غرق شدن این فرعون در دریا داده شده بود از طرفی در کتیبھ ھای بھ دست آمده از زمان 

حکومت او مطالبی بود کھ نشان می داد او ادعای خدایی داشتھ وھمین مسألھ این کھ این جسد متعلق بھ ھمان 
فرعون معروف باشد را قّوت می بخشید تا این کھ کشف بقایای نمک در جسد ثابت کرد کھ مرگ او در اثر غرق 

شدن در دریا بوده است اما یک پرسش بزرگ ذھن پروفسور موریس بوکای را بھ خود مشغول کرده بود: در 
مصر باستان بالفاصلھ پس از مردن فراعنھ جسد آنھا را مومیایی می کردند تا کمترین فساد در جسد صورت 

بگیرد ولی بدن  فرعون بعد از اینکھ مدتی در دریا بوده مومیایی شده است وقائدتًا باید بدن او از سایرین زودتر 
تخریب گردد ولی قضیھ برعکس بود و این جسد سالمترین مومیایی کشف شده بود پروفسور وقتی شنید کھ در 

قرآن کریم بھ مسألھ سالم ماندن بدن فرعون اشاره شده بھ سراغ قرآن رفت واندکی بعد مسلمان شد.

نن

ی

سوره مبارکھ یونس آیھ شریفھ 92: َفـٱْلَیْوَم ُنَنجِّیَک ِبَبَدِنَک ِلَتُکوَن ِلَمْن َخْلَفَک َءاَیًة َوِإنَّ َکِثیرًا مَِّن ٱلنَّاِس َعْن َءاَیاِتَنا 
َلَغاِفُلوَن: "پس  امروز بدنت را از آب بیرون مي اندازیم ، تا براي آیندگانت آیت و عبرتي باشي ، ھر چند کھ 

بسیاري از مردم از نشانھ  ھاي  ما غافلند". شما می توانید برای راستی آزمایی این موضوع بھ صفحھ "موریس 
بوکای" در سایت ویکی پدیا مراجعھ کنید در این صفحھ از او با عنوان "پزشک مسلمان فرانسوی" نام برده و 

مطالب ذیل را از او نقل کرده است:"مقایسھ علم و دین با تأکید بر اسالم، یکی از فعالیتھای مورد توجھ انجام شده 
توسط موریس بوکای است، تا جایی کھ این نوع نگرش بھ ارتباط علم و دین با عنوان «بوکائیلیسم» شناختھ 

شده است. این دیدگاه با کتاب «مقایسھ ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم» معرفی گردید و در آن، تطابق قرآن با 
علوم جدید بھ عنوان نشانھ ای از وحیانی بودن قرآن در نظر گرفتھ می شود.

موریس بوکای در کتاب "مقایسھ ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم" "مرنپتاه(پسر رامسس دوم)" را فرعون 
زمان خروج می داند و بیان می دارد کھ در مطالعات صورت گرفتھ بر روی مومیایی "مرنپتاه"، آثار از نمک در 
بدن وی کشف کرده کھ با نمک دریا یکی بوده  است. در روایت کتاب مقدس غرق شدن فرعون ذکر شده است اما 

از سرنوشت وی سخنی بھ میان نیامده است و بنابراین، روایت قرآنی را می توان کامل کننده روایت توراتی 
دانست.ھمچنین وی کتاب " عھدین، قرآن و علم " استدالل می کند کھ قرآن، ھیچ عبارتی ندارد کھ با واقعیات 

اثبات شدهٔ علمی در تناقض باشد"

بسیاراو را نجات مي دھیم - کامًال او را نجات مي دھیم - بھ تدریج او را نجات مي دھیم (از معاني باب تفعیل ننجينهـ554
تکثیر،مبالغھ و تدریج است)

نن

ین

حتمًا بیرون مي کشیم(از کلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)ننِزعن ـ555
نن

نازل کنیم (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ قبلي بوده)ننزلْـ556
نن

بسیارنازل مي کنیم - کامًال نازل مي کنیم - بھ تدریج نازل مي کنیم (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و تدریج ننزلُ ـ557
است)

نن

شما را از یاد مي بریم - شما را فراموش مي کنیمننساکُمـ558
نن

ک

ننساهمـ559

آنان را از یاد مي بریم - آنان را فراموش مي کنیم (بنا بھ روایتی از امام رضا علیھ السالم  پروردگار دچار 
فراموشی نمی شود(چون فراموشی یک تغییر است و ھیچ چیز قدرت ایجاد تغییر در پروردگار را ندارد) بلکھ 

َذا: پس امروز فراموششان می کنیم ھمان گونھ کھ دیدار  منظور از عبارت " َفـٱْلَیْوَم َننَساُھْم َکَما َنُسوْا ِلَقاَء َیْوِمِھْم َھـٰ
امروزشان را فراموش کردند"، این است کھ آنان را دچار خود فراموشی کرده است و این ھمان است کھ در آیھ 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَفاِسُقوَن: ونباشید مانند  شریفھ 19 سوره مبارکھ حشر "َوَلا َتُکوُنوْا َکـٱلَِّذیَن َنُسوْا ٱللََّھ َفَأنَساُھْم َأنُفَسُھْم ُأْوَل
کسانی کھ اهللا را فراموش نمودند پس ما خودشان را از یادشان بردیم(ندانستھ کاری را می کردند کھ بھ در واقع بھ 

ضرر خودشان بود) تو شاھد باش (بر این گفتھ پروردگار) آنان ھمان فاسقانند(سرپیچی کنندگان از امر 
پروردگارند)" بھ آن اشاره نموده است. البتھ این کھ پروردگار دیگر آنان را ھدایت نمی کند و برای ھمین بھ ضرر 

خودشان رفتار می کنند، تاوان لجاجت و اصرار خودشان در نافرمانی از امر پروردگار است(فاسقون) و گرنھ 
اگر دست از "فسق: نافرمانی پروردگار" بردارند و توبھ کنند باز ھم ھدایت پروردگار شاملشان می شود)

نن
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ننسخـ560

ازبین ببریم (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است. کلمھ نسخ بھ معناي از بین بردن چیزي است 
بھ وسیلھ چیزي کھ دنبال آن قرار دارد، مانند از بین رفتن سایھ بھ وسیلھ آفتاب و از بین رفتن آفتاب بھ وسیلھ 

سایھ اي کھ دنبالش مي آید و از بین رفتن جواني بھ وسیلھ پیري، کھ بھ دنبالش مي آید .و نسخ کتاب عبارت از آن 
است کھ صورت آن کتاب را بھ کتابي دیگر منتقل سازي، بھ طوري کھ مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد، 
بلکھ صورتي مثل آن در ماده اي دیگر پدید آري، مانند نقش کردن خطوط یک مھر در موم ھاي متعدد و استنساخ 

بھ معناي پیشي گرفتن در نسخ چیزي است لذا منظور از عبارت " انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون" این است کھ 
اعمال ما نسخھ اصلي بوده و از آنھا نسخھ برداري مي کردند)

نن

حتمًا مي پاشیم - حتمًا پراکنده مي کنیم (وقتي گفتھ مي شود : فالني گندم را نسف کرد، معنایش این است کھ آن را با ننِسفَنهـ561
منسف باال انداخت تا پوستھایش بپرد)

نن

ف

ن

آن را بھ تأخیر اندازیم(جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)ننِسها ـ562
نن

کھ شما را پدید آوریم- کھ شما را آفرینشي تازه و جدید بخشیم(از نشا و نشاة بھ معناي احداث و تربیت چیزي است)ننِشئَکُم ـ563
نن

ئ

ک

رشد و نمو مي دھیم (از مصدر انشاز است بھ معناي رشد و نمو دادن مي باشد)ننِشزها ـ564
نن

یاري مي کنیمننصر ـ565
نن

حتمًا شما را یاری می کنیمننصرنکُمـ566
نن

ن

ک

کھ ببینیمننظُرـ567
نن

تا ببینیم (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ بعدي است)ننظُرـ568
نن

از آن کم مي کنیم - از آن مي کاھیمننقُصها ـ569
نن

ننکِّسهـ570
او را وارونھ مي کنیم - واژگونش مي کنیم (از مصدر تنکیس است کھ بھ معناي برگرداندن چیزي است بھ 

صورتي کھ باالیش پایین قرار گیرد و نیرویش مبدل بھ ضعف گردد و زیادتش رو بھ نقصان گذارد و عبارت 
"َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنکِّْسُھ ِفي ٱْلَخْلِق َأَفَلا َیْعِقُلوَن "اشاره دارد بھ اینکھ انسان در روزگار پیري وارونھ مي شود: قوتش 

مبدل بھ ضعف و علمش مبدل بھ جھل و یاد و ھوشش مبدل بھ فراموشي مي گردد)

نن

ک

موھای جلوي پیشاني(گرفتن  ناصیھ  موي جلوي سر کنایھ است از کمال تسلط و نھایت قدرت بر آن)نواِصيـ571
ن

نام یکي از پیامبران اولوالعزم الھي علیھ و علي نبینا السالم (در ترکیھ امروزی  کوھی قرار دارد بھ نام جودی 
داگی(Cudi Dayi) در دامنھ این کوه در محلی بھ نام سایت دوروپینار "Durupınar" منطقھ وسیعی از زمین، 

شباھت بسیاری بھ یک کشتی بزرگ دارد عکسھای ماھواره ای کھ از این منطقھ نخستین بارمنتشر شد کاوشگری 
بھ نام ران ویات "Ron Wyatt " را برانگیخت کھ بھ جستجو در این منطقھ بپردازد گرچھ وی با اکتشافاتی از 

جملھ کشف یک کتیبھ سنگی با قدمت حدود 4000 سال شامل تصویر یک کشتی و ھشت نفر انسان کھ باالی سر 
آنھا دو پرنده در حال پروازند،در نزدیکی سایت، قطعات سنگی بزرگ دارای یک سوراخ شبیھ لنگر،72 تیر 

فلزی در ھر طرف کشتی کھ با اسکن توسط امواج رادار در عمق زمین مشخص شدند، میخ پرچ فسیل شده ای کھ 
حاوی آلومینیوم و تیتانیوم بود و بقایای مرتبط با حیوانات، در آن منطقھ سعی در اثبات ادعای خود داشت

ن

نوح ـ572
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ولی از سوی مجامع بین المللی فقط بھ این دلیل کھ تخصص اصلیش باستانشناسی نبوده (حرفھ اصلی او پرستار 
بیھوشی بود) ادعای او مبنی بر یافتن کشتی نوح رد شده است(مثل اینکھ بگویند چون حافظ دکترای ادبیات نداشتھ 

پس شعرش معتبر نیست) البتھ از آنجا کھ قبًال نیز یک مھندس معدن آمریکایی کھ از این منطقھ عکسھایی تھیھ 
کرده بود بھ قتل رسیده و عکسھایش نیز ناپدید شده بودند(روزنامھ اطالعات 1352/12/4)، تکذیب ادعاھای 

"ویات" نیز می تواند خالی از قصد و غرض نباشد بھ ھر حال درستی این ادعا دلیل دیگری است بر حقانیت قرآن 
کریم کھ محل قرار گرفتن کشتی نوح را کوه جودی معرفی کرده است: "َوٱْسَتَوْت َعَلى ٱْلُجوِديِّ : و (کشتی نوح) 

بر جودی قرار گرفت"سوره مبارکھ ھود آیھ شریفھ 44. مشھور است کھ اسم نوح (علیھ السالم)، عبدالغفار بود و 
بھ این عّلت نوح(علیھ السالم) نامیده شد کھ مرتب بر نفس خود نوحھ و زاری می کرد)

نوِحي ـ573

وحي مي کنیم (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  ازاین 
كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي 
معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و 

اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم 
ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار 

یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ن

نوِحيِهـ574

آن را وحي مي کنیم (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  

القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا 
"و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي 

الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن 
پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ن

ی

نوِحيها ـ575

آن را وحي مي کنیم (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  

القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا 
"و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي 

الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن 
پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ن

ی

ندایشان میدھند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نودواْـ576
ن

ندا داده شد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)نوِديـ577
ن

نور ـ578

نور(آنچھ موجب دیدن اشیاء مي شود بازتابش یا تابش نور از آنھا بھ چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء بھ وجود نور 
وابستھ است، اما در عبارت "ٱللَُّھ ُنوُر ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض: اهللا نور آسمانھا و زمین است" از آیھ شریفھ 35 از 

سوره مبارکھ نور، مراد این است کھ پروردگار متعال آن نوري است کھ حتي وجود اشیاء نیز وابستھ بھ وجود 
اوست از طرفی خاصیت دیگر نور، روشن کردن راه و مسیر یا ھمان ھدایت است و برای ھمین طبق آیھ شریفھ 

174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. کھ وجود قرآن نیز مانند ھر نور 
دیگری از وجود "اهللا" کھ نور آسمانھا و زمین است نشأت گرفتھ است)

ن

بھ میراث میدھیمنوِرثُـ579
ن

نوِرکُم ـ580

نورتان (آنچھ موجب دیدن اشیاء مي شود بازتابش یا تابش نور از آنھا بھ چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء بھ وجود 
نور وابستھ است، اما در عبارت "ٱللَُّھ ُنوُر ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض: اهللا نور آسمانھا و زمین است" از آیھ شریفھ 35 از 

سوره مبارکھ نور، مراد این است کھ پروردگار متعال آن نوري است کھ حتي وجود اشیاء نیز وابستھ بھ وجود 
اوست از طرفی خاصیت دیگر نور، روشن کردن راه و مسیر یا ھمان ھدایت است و برای ھمین طبق آیھ شریفھ 

174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. کھ وجود قرآن نیز مانند ھر نور 
دیگری از وجود "اهللا" کھ نور آسمانھا و زمین است نشأت گرفتھ است)

ن

ک

نوح ـ572
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نورنا ـ581

نور ما (آنچھ موجب دیدن اشیاء مي شود بازتابش یا تابش نور از آنھا بھ چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء بھ وجود 
نور وابستھ است، اما در عبارت "ٱللَُّھ ُنوُر ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض: اهللا نور آسمانھا و زمین است" از آیھ شریفھ 35 از 

سوره مبارکھ نور، مراد این است کھ پروردگار متعال آن نوري است کھ حتي وجود اشیاء نیز وابستھ بھ وجود 
اوست از طرفی خاصیت دیگر نور، روشن کردن راه و مسیر یا ھمان ھدایت است و برای ھمین طبق آیھ شریفھ 

174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. کھ وجود قرآن نیز مانند ھر نور 
دیگری از وجود "اهللا" کھ نور آسمانھا و زمین است نشأت گرفتھ است)

ن

نوره ـ582

نورش (آنچھ موجب دیدن اشیاء مي شود بازتابش یا تابش نور از آنھا بھ چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء بھ وجود 
نور وابستھ است، اما در عبارت "ٱللَُّھ ُنوُر ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض: اهللا نور آسمانھا و زمین است" از آیھ شریفھ 35 از 

سوره مبارکھ نور، مراد این است کھ پروردگار متعال آن نوري است کھ حتي وجود اشیاء نیز وابستھ بھ وجود 
اوست از طرفی خاصیت دیگر نور، روشن کردن راه و مسیر یا ھمان ھدایت است و برای ھمین طبق آیھ شریفھ 

174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. کھ وجود قرآن نیز مانند ھر نور 
دیگری از وجود "اهللا" کھ نور آسمانھا و زمین است نشأت گرفتھ است)

ن

نورهم ـ583

نورشان (آنچھ موجب دیدن اشیاء مي شود بازتابش یا تابش نور از آنھا بھ چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء بھ 
وجود نور وابستھ است، اما در عبارت "ٱللَُّھ ُنوُر ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض: اهللا نور آسمانھا و زمین است" از آیھ شریفھ 

35 از سوره مبارکھ نور، مراد این است کھ پروردگار متعال آن نوري است کھ حتي وجود اشیاء نیز وابستھ بھ 
وجود اوست از طرفی خاصیت دیگر نور، روشن کردن راه و مسیر یا ھمان ھدایت است و برای ھمین طبق آیھ 

شریفھ 174 از سوره مبارکھ نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. کھ وجود قرآن نیز مانند ھر نور 
دیگری از وجود "اهللا" کھ نور آسمانھا و زمین است نشأت گرفتھ است)

ن

بھ طورکامل مي رسانیم (ازمصدر توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل)نوف ـ584
ن

پیش رویش قرار مي دھیم ("ُنَولِِّھ َما َتَولَّيٰ ":او را بھ ھمان سو کھ رو کرده واگذاریم)نولِِّه ـ585
ن

ل

نولِّي ـ586

مسلط و چیره مي کنیم - والیت مي دھیم (کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر 
امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال 
ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال 

خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و 
دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور 

دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب 

جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، 
ھیچگاه خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت 

آن کسي است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)

ن

ل

پیش رویت قرار میدھیم ( اگر فعل "وّلي " با لفظ "عن " متعدي شود، یعني بگوئیم "ولي عن شي ء " معنایش نولِّينک ـ587
درست بھ عکس مي شود و معني اعراض و رو برگرداندن از آن چیز را مي دھد)

ن

لی

ن

خوابنوم ـ588
ن

خوابتاننومکُمـ589
ن

ک

نوِنـ590

ماھي (ذا النون یعني صاحب ماھي، کھ لقب حضرت یونس  فرزند متي علي نبینا و علیھما السالم است کھ صاحب 
داستان ماھي است و از طرف پروردگار مبعوث بر اھل نینوي شد و ایشان را دعوت کرد ولي ایمان نیاوردند پس 
نفرینشان کرد و از خدا خواست تا عذابشان کند ھمین کھ نشانھ ھاي عذاب نمودار شد توبھ کردند و ایمان آوردند . 
پس خدا عذاب را از ایشان برداشت و یونس علي نبینا و علیھ السالم از اینکھ بھ این آساني خداي تعالي از گناھان 

قومش گذشت، ناراحت شد وقومش را ترک کرد و با کشتي از آن دیار رفت سپس خداوند صحنھ اي بھ وجود آورد 
َھ ِإلَّا َأنَت  کھ در نتیجھ یونس بھ شکم یک ماھي بزرگ فرو رفت و در آنجا زنداني شد تا اینکھ با گفتن "لَّا ِإَلـٰ

ُسْبَحاَنَک ِإنِّي ُکنُت ِمَن ٱلظَّاِلِمیَن " خداي تعالي او را از شکم ماھي نجات داد و دو باره بھ سوي قومش فرستاد)

ن
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ھستھ (نوي از ماده ناي است کھ بھ معناي دوري است لذا از آن تعبیربھ طینت کافر کھ از ھر خیري دور است نوٰي ـ591
شده است)

ن

نهار ـ592
روز(کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و شاید بھ ھمین جھت بوده کھ تنھا این کلمھ 

در مقابل کلمھ لیل استعمال مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور 
نداشتھ باشند، مثل مواردي کھ سخن از شمردن ایام باشد مثل "عشرة ایام : ده روز" و گفتھ نمي شود: "عشرین 

نھارا". این کلمھ در قرآن کریم بھ صورت مذکر مجازی استفاده شده است مثل"َوٱلنََّھاَر ُمْبِصرًا" یا "َوَیْعَلُم َما 
َجَرْحُتم ِبـٱلنََّھاِر ُثمَّ َیْبَعُثُکْم ِفیِھ")

ن

شما را نھی کرد - شما را بازداشتنهاکُمـ593
ن

ک

نهتِدي ـ594
کھ ھدایت بیابیم (َما ُکنَّا ِلَنْھَتِدَي :ھدایت نمي یافتیم.اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن 
است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ن

ت

نهِدي ـ595
ھدایت مي کنیم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ن

نهِدينهم ـ596
حتمًا ھدایتشان مي کنیم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 
افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ن

ین

فضا و وسعت - نھر (در مورد عبارت "ِإنَّ ٱْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَھٍر " روایتي از رسول اکرم صلي اهللا علیھ و آلھ نهٍر ـ597
نقل شده کھ : منظور از کلمھ نھر فضا و وسعت است، نھ نھر آب)

ن

کھ ھالک کنیمنهِلک ـ598
ن

ل

حتمًا ھالک مي کنیمنهِلکَنـ599
ن

ل

ک

نھي شدندنهواْ ـ600
ن

نھي کردند - باز داشتندنهواْ ـ601
ن

عقلھا (ُأْوِلي ٱلنَُّھيٰ : صاحبان عقلھا. کلمھ نھي جمع ُنھیة بھ معناي عقل است و اگر عقل را نھیھ نامیده اند براي این نهٰي ـ602
بوده کھ عقل، آدمي را از پیروي ھواي نفس نھي مي کند)

ن

نھي کرد - بازداشتنهي ـ603
ن

نھي شدمنِهيتـ604
ن

ی

نيسرکـ605
تو را آماده می کنیم ( ازکلمھ تیسیر بھ معناي تھیھ کردن و آماده نمودن است  و منظور در عبارت "ُنَیسُِّرَک 

ِلْلُیْسَرىٰ " این است کھ توفیق اعمال صالحھ را بھ تو می دھیم و انجام اینگونھ اعمال را برایت آسان می سازیم، بھ 
طوري کھ ھیچ گونھ دشواري در آن نباشد و یا منظور این است کھ تو را آماده حیاتي سعید می کنیم، حیاتي نزد 

پروردگارت، حیاتي بھشتي و بھ این نحو آماده ات می کنیم کھ توفیق اعمال صالحي را بھ تو می دھیم و وجھ دوم با 
توجھ بھ دیگر آیات قرآن قویتر است)

نی

رسیدن ( عبارت "َوَلا َیَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْیًلا " یعنی : و از ھیچ دشمنی انتقام نمی گیرند [و با نبرد با او بھ کام دل نمی نيلًاـ606
رسند])

نی
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ترجمھکلمهفهرست

وـ1

و(حرف عطف، کلماتی کھ توسط "و" بھ ھم عطف و متصل می گردند از لحاظ نقششان در جملھ و اعرابشان (اگر 
تغییر پذیر باشد) یکسان ھستند)

درحالی کھ(در عبارتھایی نظیر "َوَما َلُھْم َألَّا ُیَعذَِّبُھُم ٱللَُّھ َوُھْم َیُصدُّوَن َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم: و آنان چھ دارند کھ اهللا 
عذابشان نکند؟ در حالی کھ آنان از مسجدالحرام باز می دارند" جملھ بعد از "و" قید حالت برای جملھ قبل از آن است)

وھمچنین(در عبارتھایی نظیر "َلَقْد َنَصَرُکُم ٱللَُّھ ِفي َمَواِطَن َکِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن:سوگند کھ بھ یقین اهللا در رزمگاھھا و 
میادین جنِگ کثیری شما را یاری نمود و ھمچنین روز "حنین" ")

حتی(در عبارتھایی نظیر" َوَقْد َمَکُروْا َمْکَرُھْم َوِعنَد ٱللَِّھ َمْکُرُھْم َوِإن َکاَن َمْکُرُھْم ِلَتُزوَل ِمْنُھ ٱْلِجَباُل: و چھ بسیار مکر 
نمودند مکر و حیلھ ھایشان را در حالی کھ مکرشان نزد اهللا است(مکرشان ھر چقدر عظیم و پیچیده باشد پیش علم و 

قدرت پروردگار، ھیچ است چون ھمھ اسباب این عالم و از جملھ فکر و ذھن آنان مخلوق اویند) حتی اگر مکرشان 
برای این باشد کھ از آن کوھھا را از جا کنده و نابود کنند(مثل بمب اتمی)")

باران تند و رگبار طوالنيواِبلٌـ2

با شما محکم و استوار کرد - شما را متعھد ساختواثَقَکُم ـ3

مضطربواِجفَةٌ ـ4

یگانھ -یكي - یك - یکسان(کلمھ احد صفتي است کھ از ماده وحدت گرفتھ شده، ھمچنان کھ کلمھ واحد نیز وصفي از 
این ماده است، ولي بین احد و واحد فرق است، "احد" آن یكي است كھ دومي ندارد چھ در ذھن و چھ در خارج از 

ذھن یعني عقًال دومي براي آن متصور نیست بھ خالف کلمھ واحد كھ یا دومي دارد یا مي توانست داشتھ باشد. مثالي 
کھ بتواند تا اندازه  اي این فرق را روشن سازد این است کھ : وقتي مي گویي احدي از قوم نزد من نیامده، در حقیقت، 

ھم آمدن یک نفر را نفي کرده  اي و ھم دو نفر و سھ نفر بھ باال را، اما اگر بگویي : واحدي از قوم نزد من نیامده تنھا 
و تنھا آمدن یک نفر را نفي کرده  اي و منافات ندارد کھ چند نفرشان نزدت آمده باشند . امام علی علیھ السالم در یکی 
از خطبھ ھای خود این گونھ از پروردگار تعالی یاد می کند:"کل مسمي بالوحدة غیره قلیل: ھر چیزی کھ اسم وحدت 

و تک بودن رویش گذاشتھ شود غیر از او اندک است" یعني  یکی و تک بودن برای ھر چیز نشانھ ای از کمی و 
ضعف آن چیز است مگر برای پروردگار.

علت این ھم کھ در عبارت " َوُھَو ٱْلَواِحُد ٱْلَقھَّاُر: و او ھمان یگانھ ی بسیار غالب و تأثیر گذار است "  بھ جای صفت 
"احد" از صفت "واحد" برای پروردگار استفاده نموده است نیز ھمین است در واقع با ضمیمھ کردن قھار بھ واحد این 
نکتھ ظریف را خاطر نشان می کند کھ درست است کھ یکی بیشتر نیست ولی ھیچ کس و ھیچ جمعیتی قدرت مقابلھ و 
مخالفت با او را ندارند و ھر وقت حکمتش اقتضا کند اراده و خواست او بر ھمگان غالب است و ھمگی مقھور اویند)

یگانھ -یكي - یك - یکسان(کلمھ احد صفتي است کھ از ماده وحدت گرفتھ شده، ھمچنان کھ کلمھ واحد نیز وصفي از 
این ماده است، ولي بین احد و واحد فرق است، "احد" آن یكي است كھ دومي ندارد چھ در ذھن و چھ در خارج از 

ذھن یعني عقًال دومي براي آن متصور نیست بھ خالف کلمھ واحد كھ یا دومي دارد یا مي توانست داشتھ باشد. مثالي 
کھ بتواند تا اندازه  اي این فرق را روشن سازد این است کھ : وقتي مي گویي احدي از قوم نزد من نیامده، در حقیقت، 

ھم آمدن یک نفر را نفي کرده  اي و ھم دو نفر و سھ نفر بھ باال را، اما اگر بگویي : واحدي از قوم نزد من نیامده تنھا 
و تنھا آمدن یک نفر را نفي کرده  اي و منافات ندارد کھ چند نفرشان نزدت آمده باشند . امام علی علیھ السالم در یکی 
از خطبھ ھای خود این گونھ از پروردگار تعالی یاد می کند:"کل مسمي بالوحدة غیره قلیل: ھر چیزی کھ اسم وحدت 

و تک بودن رویش گذاشتھ شود غیر از او اندک است" یعني  یکی و تک بودن برای ھر چیز نشانھ ای از کمی و 
ضعف آن چیز است مگر برای پروردگار.

علت این ھم کھ در عبارت " َوُھَو ٱْلَواِحُد ٱْلَقھَّاُر: و او ھمان یگانھ ی بسیار غالب و تأثیر گذار است "  بھ جای صفت 
"احد" از صفت "واحد" برای پروردگار استفاده نموده است نیز ھمین است در واقع با ضمیمھ کردن قھار بھ واحد این 
نکتھ ظریف را خاطر نشان می کند کھ درست است کھ یکی بیشتر نیست ولی ھیچ کس و ھیچ جمعیتی قدرت مقابلھ و 
مخالفت با او را ندارند و ھر وقت حکمتش اقتضا کند اراده و خواست او بر ھمگان غالب است و ھمگی مقھور اویند)

واِحدـ5

واِحدٍة ـ6
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واِد ـ7
وادي - محلي  کھ سیالب از آنجا مي گذرد - دامنھ كوھھاي بزرگ(بھ ھمین اعتبار شکاف میان دو کوه را نیز وادي 
مي گویند و جمع این کلمھ اودیھ مي آید.در مجمع البیان گفتھ : کلمھ وادي بھ معناي دامنھ کوھھاي بزرگ است، البتھ 

دامنھ ھاي پایین کھ ھمھ آبھاي کوه در مواقع بارندگي در آن جمع مي شود، اگر خونبھا را ھم از این ماده گرفتھ و دیھ 
نامیده اند، براي ھمین است کھ دیھ نیز مال زیادي است کھ جمع آوري شده و در عوض کشتھ شده مي پردازند)

واِدي ـ8
وادي - محلي  کھ سیالب از آنجا مي گذرد - دامنھ كوھھاي بزرگ - دّره - سرزمین(بھ ھمین اعتبار شکاف میان دو 

کوه را نیز وادي مي گویند و جمع این کلمھ اودیھ مي آید.در مجمع البیان گفتھ : کلمھ وادي بھ معناي دامنھ کوھھاي 
بزرگ است، البتھ دامنھ ھاي پایین کھ ھمھ آبھاي کوه در مواقع بارندگي در آن جمع مي شود، اگر خونبھا را ھم از این 

ماده گرفتھ و دیھ نامیده اند، براي ھمین است کھ دیھ نیز مال زیادي است کھ جمع آوري شده و در عوض کشتھ شده 
مي پردازند)

وارث - ارث برنده (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، واِرِث ـ9
ملک او بھ دیگري منتقل شده)

واِرثُونَ ـ10
وارثان - ارث برندگان (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ  ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ 

ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

وارثان - ارث برندگان(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، واِرِثني ـ11
ملک او بھ دیگري منتقل شده)

واِردونَ ـ12

وارد شوندگان ( کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي دیگر استعمال 
شده، مثال گفتھ اند : وردت الماء - بھ لب آب رفتم مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است 

خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف مدین و 
رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ وْرد بھ معناي آبي 
است کھ انسان و حیوان پس از تالش  و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد 
" تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي 

اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

واِردهاـ13

وارد شونده بھ آن ( کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي دیگر 
استعمال شده، مثال گفتھ اند : وردت الماء - بھ لب آب رفتم مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود 

است خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف مدین و 
رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ وْرد بھ معناي آبي 
است کھ انسان و حیوان پس از تالش  و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد 
" تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي 

اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

واِردهمـ14

آب آور آنھا - مامور آبشان ( کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي 
دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : وردت الماء - بھ لب آب رفتم مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش 
مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف 
مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ وْرد بھ 
معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از تالش  و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس 

ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن 
بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است 

نصیب او شده)

واِزرةٌ ـ15
كسي كھ سنگیني و باري بر دوش دارد - گناھكار ("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  
بھ  ثقل و بار "وْزر" مي گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن 

از گناھان، ھم بھ وزر تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن 
اثقالھم و اثقاال مع اثقالھم)
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واِسع ـ16

داراي وسعت - آن بي نیازي  کھ ھر چھ بذل کند، ناتوان نمي شود و ھر قدر بخواھد مي تواند بذل کند(کلمھ واسع در 
مورد خداي تعالي داللت مي کند بر اینکھ خداي تعالي از ھیچ فعلي و ایتائي ( دادني) ممنوع نیست .ماده وسعت کھ 
کلمھ سعھ نیز از مشتقات آن است، در اصل بھ معناي حالتي در جسم است کھ با داشتن آن حالت اشیاء دیگر را در 

خود مي گنجاند، مانند سعھ ظرف کھ ھر چھ بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در خود جاي مي دھد و لیکن بھ 
عنوان استعاره در غني نیز استعمال مي شود اما نھ ھر غنائي و از ھر جھتي، بلکھ غني از این جھت کھ گنجایش بذل 

و بخشش را دارد و مال وسیع، آن مالي است کھ ظرفیتي دارد کھ ھر چھ بخواھند مي توانند از آن خرج کنند و بھ 
ھمین معنا کلمھ نامبرده در مورد پروردگار متعال نیز استعمال مي شود، وقتي مي گوئیم پروردگار واسع است معنایش 

این است کھ او بی نیاز و توانگری است کھ می تواند ھر چھ بخواھد بذل کند و ببخشد و این بخشش او را ناتوان 
نمي سازد)

واِسعٍةـ17

داراي وسعت (کلمھ واسع در مورد خداي تعالي داللت مي کند بر اینکھ خداي تعالي از ھیچ فعلي و ایتائي ( دادني) 
ممنوع نیست .ماده وسعت کھ کلمھ سعھ نیز از مشتقات آن است، در اصل بھ معناي حالتي در جسم است کھ با داشتن 

آن حالت اشیاء دیگر را در خود مي گنجاند، مانند سعھ ظرف کھ ھر چھ بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در 
خود جاي مي دھد و لیکن بھ عنوان استعاره در غني نیز استعمال مي شود اما نھ ھر غنائي و از ھر جھتي، بلکھ غني 

از این جھت کھ گنجایش بذل و بخشش را دارد و مال وسیع، آن مالي است کھ ظرفیتي دارد کھ ھر چھ بخواھند 
مي توانند از آن خرج کنند و بھ ھمین معنا کلمھ نامبرده در مورد پروردگار متعال نیز استعمال مي شود، وقتي 

مي گوئیم پروردگار واسع است معنایش این است کھ او بی نیاز و توانگری است کھ می تواند ھر چھ بخواھد بذل کند 
و ببخشد و این بخشش او را ناتوان نمي سازد)

واِصب ـ18
دائمي و شدید - واجب و الزم (کلمھ وصب در اصل بھ معناي بیماري مزمن و غیر قابل عالج است وصب وصوبا 
یعني دایم شد دایم شدني و وصب الدین یعني دین، واجب و الزم شد و مفازة واصبة یعني بیاباني دور، بھ حدي کھ 

آخر ندارد و درعبارت"َلُھ ٱلدِّیُن َواِصبًا" دین بھ معناي طاعت  و واصب بھ معناي دایم است ، یعني سزاوار است کھ 
انسان خدا را دائما و در ھمھ احوال اطاعت کند)

واعدناـ19
وعده گذاشتیم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 

اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

واعدناکُمـ20
با شما وعده گذاشتیم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 

ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

اندرزگویان - موعظھ كنندگان- نصیحت كنندگان- پند دھندگانواِعِظني   ـ21

واِعيةٌ ـ22

فراگیر- شنوا (از مصدر وعي و وعي بھ معناي ریختن چیزي در ظرف است و مراد از وعي اذن در عبارت "َتِعَیَھا 
ُأُذٌن َواِعَیٌة "این است کھ مردم داستان حمل کشتي نوح را در گوش و ھوش خود جاي دھند و از یادش نبرند، تا اثر و 
فایده اش کھ ھمان تذکر و اندرز گرفتن است مترتب شود. نقل است کھ رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) فرمود 
: من از پروردگارم خواستم این اذن واعیھ را علي بن ابي طالب قرار دھد و بعد از این دعاي رسول خدا (صلي  اهللا  

علیھ  و آلھ  و سّلم) علي (علیھ السالم) بارھا مي گفت : ھیچ نشد چیزي از رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) بشنوم 
و فراموش کنم)

نگھدارنده (اسم فاعل از ماده وقایة بھ معناي نگھداري است)واٍق ـ23

وقوع یافتھ - اتفاق افتاده - قرار گرفتھ - فرود آمده - پدید آمده(َواِقٌع ِبِھْم :برسرشان خواھد آمد)واِقع ـ24
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واِقعةُـ25

وقوع یافتھ - اتفاق افتاده - قرار گرفتھ - فرود آمده- پدید آمده (وقوع حادثھ عبارت است از حدوث و پدید آمدن آن و 
کلمھ واقعھ صفتي است کھ ھر حادثھ اي را با آن توصیف مي کنند و مي گویند : واقعھ اي رخ داده، یعني حادثھ اي پدید 

شده  و مراد از واقعھ در آیھ "ِإَذا َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة "واقعھ قیامت است و اگر در اینجا بھ طور مطلق و بدون بیان آمده و 
نفرموده آن واقعھ چیست، تنھا فرموده : چون واقعھ رخ مي دھد مثل اینکھ شما بگویید : ھر وقت کریم آمد چنین و 

چنان کن، بدین جھت بوده کھ بفھماند واقعھ قیامت آنقدر معروف است کھ توضیح آن و ذکر موصوفش مثل این 
مي ماند کھ در مثال باال بگویي ھر وقت کریِم بقال آمد چنین و چنان کن با اینکھ شنونده شما کریم را بھ خوبي 

مي شناسد و بھ ھمین جھت است کھ گفتھ اند : اصال کلمھ واقعھ یکي از نامھاي قیامت است، کھ قرآن این نامگذاري را 
کرده، ھمچنان کھ نام ھاي دیگري چون حاقة و قارعة و غاشیة بر آن نھاده است)

والي - کسي کھ متولي و عھده دار کاریست - اداره کننده - یاور (مخفف والي)واٍل ـ26

پدر (کلمھ والد جز بر پدر صلبي اطالق نمي شود(پدري كھ نطفھ ي فرزند از او تشیكل شده). ولي کلمھ " أب " بھ واِلد ـ27
غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و دیگرانی کھ در موردی مثًال تربیت فرزند شریک بوده اند، نیز اطالق مي شود)

مادران (جمع والدة . کلمھ والدة جز بر مادري کھ فرزند را زاییده اطالق نمي شود ولي کلمھ " أم "  بھ غیر از مادر واِلداتـ28
واقعي بھ کساني دیگري کھ رابطھ آنھا با شخص شباھتي بھ مادر داشتھ باشد نیزاطالق مي شود)

واِلداِنـ29
پدر و مادر(کلمھ والدین كھ در اصل معني دو زاینده را مي دھد جز بر پدر و مادر صلبي اطالق نمي شود(پدر و 

مادري كھ نطفھ ي فرزند از آنان تشیكل شده). ولي کلمھ "أب" بھ غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و کساني دیگر نیز 
اطالق مي شود)

مادر (کلمھ والدة جز بر مادري کھ فرزند را زاییده اطالق نمي شود ولي کلمھ " أم "  بھ غیر از مادر واقعي بھ کساني واِلدةٌ ـ30
دیگري کھ رابطھ آنھا با شخص شباھتي بھ مادر داشتھ باشد نیزاطالق مي شود)

مادرت (کلمھ والدة جز بر مادري کھ فرزند را زاییده اطالق نمي شود ولي کلمھ " أم "  بھ غیر از مادر واقعي بھ واِلدِتکـ31
کساني دیگري کھ رابطھ آنھا با شخص شباھتي بھ مادر داشتھ باشد نیزاطالق مي شود)

مادرم (کلمھ والدة جز بر مادري کھ فرزند را زاییده اطالق نمي شود ولي کلمھ " أم "  بھ غیر از مادر واقعي بھ واِلدِتي ـ32
کساني دیگري کھ رابطھ آنھا با شخص شباھتي بھ مادر داشتھ باشد نیزاطالق مي شود)

پدرش (کلمھ والد جز بر پدر صلبي اطالق نمي شود(پدري كھ نطفھ ي فرزند از او تشیكل شده). ولي کلمھ " أب " بھ واِلِدِهـ33
غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و دیگرانی کھ در موردی مثًال تربیت فرزند شریک بوده اند، نیز اطالق مي شود)

واِلديـ34
پدر و مادرم(در اصل "َواِلَدْیِن"بوده کھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است .کلمھ والدین كھ در اصل 

معني دو زاینده را مي دھد و معموًال بر پدر و مادر صلبي، اطالق مي شود(پدر و مادري كھ نطفھ ي فرزند از آنان 
تشیكل شده). ولي کلمھ "أب" بھ غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و کساني دیگر نیز اطالق مي شود)

واِلديک ـ35
پدر و مادرت(در اصل "َواِلَدْیِن"بوده کھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است .کلمھ والدین كھ در 

اصل معني دو زاینده را مي دھد و معموًال بر پدر و مادر صلبي، اطالق مي شود(پدر و مادري كھ نطفھ ي فرزند از 
آنان تشیكل شده). ولي کلمھ "أب" بھ غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و کساني دیگر نیز اطالق مي شود)

واِلديِن ـ36
پدر و مادر- دو پدر(کلمھ والدین كھ در اصل معني دو زاینده را مي دھد و معموًال بر پدر و مادر صلبي، اطالق 
مي شود(پدر و مادري كھ نطفھ ي فرزند از آنان تشیكل شده). ولي کلمھ "أب" بھ غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و 

کساني دیگر نیز اطالق مي شود. بنا بھ روایتی از امام صادق علیھ السالم در عبارت "و بالوالدین احسانًا" می توان 
عالوه بر معنی عامش کھ نیکی بھ پدر و مادر است، "والدین" را بھ معنی "دو پدر" گرفت کھ منظور حضرت رسول 

اکرم صلی اهللا و علیھ و آلھ و سلم و امیر مؤمنا علی علیھ السالم می باشند کھ بر اّمت، حق پدری دارند)

واِلديِه ـ37
پدر و مادرش(در اصل "َواِلَدْیِن"بوده کھ نون آن بھ دلیل مضاف واقع شدن حذف گردیده است .کلمھ والدین كھ در 

اصل معني دو زاینده را مي دھد جز بر پدر و مادر صلبي اطالق نمي شود(پدر و مادري كھ نطفھ ي فرزند از آنان 
تشیكل شده). ولي کلمھ "أب" بھ غیر پدر واقعي بھ جد و عمو و کساني دیگر نیز اطالق مي شود)

ضعیف - سست - از ھم گسستھ و متالشي (کلمھ واھیھ از ماده وھي  بھ معناي ضعف است و بھ قولي بھ معناي پاره واِهيةٌـ38
شدن چرم و جامھ و امثال آن است)

وبالَـ39
سنگیني نامطلوب چیزي - کیفر("و بال "سنگیني نامطلوب ھر چیزي را گویند و بھ ھمین معنا است طعام وبیل و ماء 
وبیل یعني خوراک و آبي ناگوار و سنگین و غیر قابل ھضم و نیز بھ این معنا است آیھ شریفھ "فاخذناه اخذا وبیال:او 

را بطرز شدید و ناگواري دستگیر کردیم" و بھ ھمین اعتبار چوب کرباس شوي را وبیل مي گویند)
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وِبيلًاـ40
سخت - شدید و ناگوار و سنگین ("وبال "سنگیني نامطلوب ھر چیزي را گویند و بھ ھمین معنا است طعام وبیل و ماء 
وبیل یعني خوراک و آبي ناگوار و سنگین و غیر قابل ھضم و نیز بھ این معنا است "فاخذناه اخذا وبیال:او را بھ طرز 

شدید و ناگواري دستگیر کردیم" و بھ ھمین اعتبار چوب کرباس شوي را وبیل مي گویند)
تک - فرد - چیزي  کھ غیر خودش بھ آن ضمیمھ نشدهوتِرـ41

رگي است کھ بھ جگر، خون وارد مي کند و اگر قطع شود صاحبش مي میرد - رگ قلب(آئورت)وِتنيـ42

وسیلھ ي بستن (مراد از شد وثاق در عبارت "َحتَّيٰ ِإَذا َأْثَخنُتُموُھْم َفُشدُّوْا ٱْلَوَثاَق "اسیر گرفتن و محکم بستن آنان است)وثَاق ـ43

بھ بند كشیدن او (َوثاق  بھ وسیلھ ھایي کھ با آنھا چیزي را مي بندند مي گویند)وثَاقَهـ44

محکم ترین - با اعتماد ترینوثْقَٰيـ45

وجبتـ46
سقوط کرد (کلمھ وجوب بھ معناي سقوط است . وقتي مي گویند وجبت الشمس معنایش این است کھ آفتاب غروب کرد 

و منظور از وجوِب جنوِب(پھلوھا) قرباني در عبارت "َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَھا" این است کھ با پھلو بھ زمین بیفتد، کنایھ 
از اینکھ بمیرد)

یافتھ شدهوِجدـ47

یافتوجد ـ48

آن دو نفر یافتندوجدا ـ49

یافتموجدتـ50

یافتید (حرف دال و ت بھ دلیل تشابھ تلفظ برای سھولت در ھم ادغام شده اند)وجدتمـ51

آنان را یافتید (حرف دال و ت بھ دلیل تشابھ تلفظ برای سھولت در ھم ادغام شده اند)وجدتموهمـ52

تو را یافتوجدک ـ53

تمکن و مقدار توانگریتانوجِدکُم ـ54

یافتیموجدناـ55

او را یافتیموجدناه ـ56

آن را یافتیموجدناها ـ57

یافتندوجدواْـ58

آن را یافتوجدها ـ59

ترسیدوِجلَت ـ60

ترسان - ترسندهوِجلَةٌ ـ61

ترسانھا - ترسنده ھاوِجلُونَـ62
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وجوِه ـ63

چھره ھا (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود و ارتباطي با آن 
دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش مي باشد، یعني آن 

طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم 
با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و 
شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان 

دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار 
مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر 

کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی 
و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر چیز نسبت بھ 

پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

چھره ھایتان -رویتان (در مورد عبارت" "َوَأِقیُموْا ُوُجوَھُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد : و وجوه خود را در ھر مسجد(محل و 
زمان سجده یا اطاعت پروردگار) بر پا بدارید(بزرگ بدارید و بھ آنھا توجھ کنید)" سجده غیر از آن معنی معروفش 
در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می 

کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار 
ھمچنین از آنجا کھ وجھ ھر چیز قسمتی از آن می باشد کھ بوسیلھ آن با دیگری روبرو می شود اگر در رو بھ 

پروردگار نمودن کل جامعھ بشری را یک پیکر فرض کنیم معصومین علیھ السالم بھ دلیل اینکھ دائم رو بھ پروردگار 
دارند "وجوه" کل جامعھ بشری ھستند پس عبارت "َوَأِقیُموْا ُوُجوَھُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد " اینگونھ معنی می شود ھر جا 

خواستید پروردگار را اطاعت نمایید، ببینید معصومین علیھم السالم در آن موضوع چگونھ عمل نموده اند

در تایید این ترجمھ از آیھ روایتی در کتاب بحار االنوار از امام صادق علیھ السالم نقل شده است کھ ایشان فرمودند: 
"َو َأِقیُموا ُوُجوَھُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد یعنی ائّمھ". وجھ ھر چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي 

اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وجوههمـ65

چھره ھایشان -روھایشان (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود 
و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش 

مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار 
است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و 

علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و 
رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، 

وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون 
بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت 
ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر 

چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وجوههم ـ66

چھره ھایشان -روھایشان (حرف میم بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است .وجھ ھر 
چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ 

وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با 
مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ 

درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و شنیدن و دیدن 
است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان دادن و جان 

گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار مي باشند. 
برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر کنی آن 

مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی و چھ 
از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر چیز نسبت بھ 

پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وجوهکُمـ64
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رو- صورت - خوِد (ٱْبِتَغاَء َوْجِھ یعني طلب خشنودي از آن جھت كھ رضایت از كسي بھ منزلھ ي رو كردن بھ او و 
عدم رضایت مانند پشت كردن بھ اوست .وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش 

روبرو مي شود و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و 
صورتش مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي 

خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی 
پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار 

پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر 
پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی 

ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی 
چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش 

ھر لحظھ حافظ آن است.

 وجھ ھر چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو 
ندارد. گاھي نیز مراد از وجھ ذات ھر چیزي است مثًال وجھ النھار و وجھ الطریق، یعني خود روز و خود راه، در 

عبارت "َءاَمُنوْا َوْجَھ ٱلنََّھاِر " منظوراز "َوْجَھ ٱلنََّھاِر"  ابتدای روز است گویی روز را بھ شخصی تشبیھ کرده کھ در 
ابتدای روز بھ سمت ما می آید و صورتش بھ طرف ماست و در آخرش پشت او بھ سمت ماست و از ما دور می شود)

ِوجهةٌـ68
چیزي کھ بھ آن رو کنند و متوجھ آن شوند (کلمھ "وجھة" بھ معناي چیزیست کھ آدمي رو بھ آن مي کند، مانند قبلھ، کھ 
آن نیز بھ معناي چیزي است کھ انسان متوجھ آن میشود. عبارت "َوِلُکلٍّ ِوْجَھٌة ُھَو ُمَولِّیَھا "یعني:براي ھر گروھي قبلھ 

اي است كھ خدا گرداننده روي آن گروه بھ آن قبلھ است)

وجهتـ69

با تمام وجود رو کردم  - بسیار متوّجھ نمودم (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر 
خودش روبرو مي شود و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم 

پیشین سر و صورتش مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با 
آن براي خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی 

پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار 
پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر 

پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی 
ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی 

چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش 
ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي 

پروردگار پشت و رو ندارد)

وجهک ـ70

چھره ات -رویت (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود و 
ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش 

مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار 
است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و 

علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و 
رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، 

وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون 
بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت 
ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر 

چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وجهـ67
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وجهه ـ71

چھره اش -رویش (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود و 
ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش 

مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار 
است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و 

علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و 
رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، 

وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون 
بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت 
ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر 
چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو نداردعبارت 

"َمن ُیْسِلْم َوْجَھُھ ِإَلي ٱللَِّھ " یعني : ھركس ھمھ وجود خود را بھ سوي خدا كند)

وجِههاـ72

صورت آن - صورتش (در عبارت "َذ ِٰلَک َأْدَنيٰ َأن َیـْأُتوْا ِبـٱلشََّھاَدِة َعَليٰ َوْجِھَھا "یعني منظور صورت صحیح گواھي 
دادن است . وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود و ارتباطي با 
آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش مي باشد، یعني آن 

طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم 
با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و 
شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان 

دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار 
مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر 

کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی 
و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر چیز نسبت بھ 

پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وجِهي ـ73

چھره ام -رویم - صورتم (وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو مي شود 
و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و صورتش 

مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي خلقش نمودار 
است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی پروردگار)  از حیات و 

علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و 
رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر پروردگار بدان جھت کھ آیتند، 

وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی ھمانجا وجھ پروردگار است چون 
بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چھ از جھت 
ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر 

چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي پروردگار پشت و رو ندارد)

وِجيهاً ـ74

آبرومند - مقبول (از "وجھ" و وجھ ھر چیزي بھ معناي ناحیھ  اي از آن چیز است کھ با آن با غیر خودش روبرو 
مي شود و ارتباطي با آن دارد، ھمچنان کھ وجھ ھر جسمي سطح بیرون آن است و وجھ انسان نیم پیشین سر و 

صورتش مي باشد، یعني آن طرفي کھ با آن با مردم روبرو مي شود و وجھ پروردگار چیزي است کھ با آن براي 
خلقش نمودار است، کھ خلقش ھم با آن متوجھ درگاه او مي شوند و این ھمان صفات ذاتی او(ویژگیھای ذاتی 
پروردگار)  از حیات و علم و قدرت و شنیدن و دیدن است و نیز ھر صفتي از صفات فعل(ویژگیھای رفتار 

پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت و رحمت و ھمچنین آیات داللت كننده بر 
پروردگار بدان جھت کھ آیتند، وجھ پروردگار مي باشند. برای ھمین در قرآن کریم فرموده بھ ھر طرف رو کنی 

ھمانجا وجھ پروردگار است چون بھ ھر چھ نظر کنی آن مخلوق ھم آنچھ دارد را خالقش بھ او داده و ھیچ مخلوقی 
چیزی از خودش ندارد چھ از جھت ایجاد آن دارایی و چھ از جھت بقای آن مثًال ھم چشم و بینایی را داده و ھم خودش 

ھر لحظھ حافظ آن است. وجھ ھر چیز نسبت بھ پروردگارش تمامي وجود آن چیز است ، براي اینکھ چیزي براي 
پروردگار پشت و رو ندارد)

او یكي است - تنھا اووحدهـ75
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حیوانات وحشي (کلمھ وحوش جمع وحش است و این کلمھ بھ معناي حیواني است کھ معموًال با انسانھا انس نمي گیرد، وحوشـ76
مانند درندگان و امثال آن)

وحي ـ77

وحي - القا و فھماندن معني بھ شخصي بھ صورتي كھ از دیگران پوشیده باشد- الھام (وحي در اصل بھ معناي اشاره 
سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده 

از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي 
النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان 

الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي 
بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال 

وحیا")
بھ تنھایيوِحيداًـ78

وحِيناـ79

وحي کردن ما - وحي ما (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي 

معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا 
الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا 
بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان 

با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

وحيه ـ80

وحي آن (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  ازاین كلمھ در 
مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در موارد  القاي معنا در فھم 

حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام 
موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و 
عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان با انبیاء 

و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")
دوست دارد (دوست داشتني کھ آثارش در عمل ظاھر گردد)ود ـ81

وداً ـ82
مّودت - دوست داشتني کھ آثارش در عمل ظاھر گردد - محّبت ( در مورد آیھ "ِإنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّاِلَحاِت 

َسَیْجَعُل َلُھُم ٱلرَّْحَمـُٰن ُوّدًا " در روایات شیعھ و سني آمده است كھ منظور این است كھ خداي متعال محّبت امیر 
المؤمنین علي علیھ السالم را در دلھاي مؤمنان نیكوكار قرار خواھد داد)

نامي یکي از پنج بت معروف کھ در زمان حضرت نوح پرستیده مي شدند این بت متعلق بھ قبیلھ كلب بوده است (این وداً ـ83
پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر)

دوست دارد (دوست داشتني کھ آثارش در عمل ظاھر گردد)ودت ـ84

باران - مقداري از بارانودقـ85

دوست داشتند-آرزو كردند(ود نوع خاصي از حب است و آن حبي است کھ آثار و پي آمدھایي آشکار دارد)ودواْ ـ86

دوستدار(ود نوع خاصي از حب است و آن حبي است کھ آثار و پي آمدھایي آشکار دارد)ودود ـ87

پشِت - آن سوي - دنبال(كلمھ ي "وراء" ھم بھ معني دنبال و ھم معني احاطھ مي دھد. عبارت "َوٱللَُّھ ِمن َوَراِئِھم مُِّحیٌط وراِءـ88
" یعني خداوند از ھمھ سو بر آنان احاطھ دارد)

دنبالتان - دور تا دورتان - پشتتان (كلمھ ي وراء ھم بھ معني دنبال و ھم معني احاطھ مي دھد. عبارت "َوٱللَُّھ ِمن وراِئکُم ـ89
َوَراِئِھم مُِّحیٌط " یعني خداوند از ھمھ سو بر آنان احاطھ دارد)

وراِئِه ـ90
دنبالش - دور تا دورش - پشتش (كلمھ ي وراء، ھم بھ معني دنبال و ھم معني احاطھ مي دھد. پس عبارت "مِّن َوَراِئِھ 
َجَھنَُّم " در واقع یعنی جھنم از ھمھ سو بر آن جبار و دیکتاتور، احاطھ دارد گرچھ او بھ آن حقیقت پشت کرده و نادیده 

اش گرفتھ)

وراِئِهم ـ91
دنبالشان - دور تا دورشان - پشتشان (كلمھ ي وراء ھم بھ معني دنبال و ھم معني احاطھ مي دھد. س عبارت "َوٱللَُّھ 
ِمن َوَراِئِھم مُِّحیٌط " در واقع یعنی پروردگار از ھمھ سو بر آنان احاطھ دارد گرچھ آنھ بھ او پشت کرده و نادیده اش 

گرفتند)
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وِرثَـ92
بھ میراث برد - ارث برد(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ  ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ 

ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

ورثَِةـ93
وارثان(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ 

ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ براي ھر  دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ 

اھل بھشت مي دھند)

وِرثُواْ ـ94
بھ میراث بردند - ارث بردند(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال 
ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ  او، ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ 

ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

وِرثَه ـ95
از او ارث برد(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او 
ـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ براي ھر  بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَل
انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ 

اھل بھشت مي دھند)

ِوردـ96

آبي کھ انسان و حیوان پس از تالش  و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد - آبي کھ انسان و حیوانات تشنھ بھ 
لب آن مي آیند و از آن مي نوشند (ِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد :بد سھمي است [آتشي] كھ در آن وارد میشود.کلمھ َوَرد در اصل 
لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : "وردت الماء : 
بھ لب آب رفتم" مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این معني 
را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و 

لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ "ِوْرد" بھ معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از تالش 
و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا را در 

این دنیا تشبیھ کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود 
بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

وردـ97

بھ لب آب رفت (ِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد :بد سھمي است [آتشي] كھ در آن وارد میشود.کلمھ َوَرد در اصل لغت بھ معناي 
قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : "وردت الماء : بھ لب آب 

رفتم" مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این معني را استعمال 
نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : "و لما ورد ماء 

مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ "ِوْرد بھ" معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از تالش و چرخیدنش 
بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا را در این دنیا تشبیھ 
کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در گلوي خود بریزد آتش 

جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

ِورداً ـ98

بھ صورت آمدن تشنگان بر لب آب (ِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد :بد سھمي است [آتشي] كھ در آن وارد میشود.کلمھ َوَرد در 
اصل لغت بھ معناي قصد رفتن بھ سوي آب است و بھ تدریج در چیزھاي دیگر استعمال شده، مثال گفتھ اند : "وردت 

الماء : بھ لب آب رفتم" مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است خداي تعالي نیز در قرآن این 
معني را استعمال نموده، در باره مسافرت موسي (علیھ السالم) بھ طرف مدین و رسیدنش بھ لب آب آن محل فرموده : 

"و لما ورد ماء مدین : ھمینکھ بھ لب آب مدین رسید" و کلمھ "ِوْرد بھ" معناي آبي است کھ انسان و حیوان پس از 
تالش و چرخیدنش بھ دنبال آن بھ گلویش مي ریزد .در عبارت "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُروُد " تالش فرعونیان و امثال آنھا 

را در این دنیا تشبیھ کرده بھ کسي کھ پس از تالش بسیار براي رسیدن بھ آب بھ جاي اینکھ آبي خنک و گوارا در 
گلوي خود بریزد آتش جھنم و آب متعفني کھ نوشیدني اھل جھنم است نصیب او شده)

یك شاخھ گل سرخوردةً ـ99

برگورقـ100

یک برگ - برگيورقٍَة ـ101
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پولتان (کلمھ ورق در اصل بھ معنی برگ ولی در اینجا بھ معناي پول است، بعضي گفتھ اند بھ معناي پول نقره است، وِرِقکُم ـ102
چھ سکھ دار باشد و چھ بي سکھ)

وِريِد ـ103
رگ قلب(آئورت)(کلمھ ورید بھ معناي سرخرگ بزرگی است کھ از بطن چپ قلب جدا شده و در تمامي بدن منتشر 

مي شود و خون تصفیھ شده(حامل اکسیژن) در آن جریان دارد . بعضي ھم گفتھ اند : بھ معناي رگ گردن و حلق است 
ولی با توجھ بھ آیھ شریفھ 24 سوره مبارکھ انفال و عبارت "َأنَّ ٱللََّھ َیُحوُل َبْیَن ٱْلَمْرِء َوَقْلِبِھ : بھ یقین اهللا بین شخص و 

قلبش حائل است" منظور قرآن کریم ھمان رگ قلب بوده. در عبارت "َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِھ ِمْن َحْبِل ٱْلَوِریِد"آن را بھ طناب 
تشبیھ کرده است کھ اگر بھ تصویر این رگ توجھ کنید بھ شباھت بسیار آن بھ طناب پی خواھید برد)

ِوزرـ104
سنگیني و بار - گناه ("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  بھ  ثقل و بار "وْزر" مي 

گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن از گناھان، ھم بھ وزر 
تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن اثقالھم و اثقاال مع اثقالھم)

وزر ـ105
ملجا و پناھگاه کوه کھ در مواقع خطر بھ آنجا پناھنده مي شوند ("َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت 

سنگیني كوه  بھ  ثقل و بار "وْزر" مي گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم 
مي خوانند و در قرآن از گناھان، ھم بھ وزر تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و 

فرموده : و لیحملن اثقالھم و اثقاال مع اثقالھم)

ِوزرک ـ106
بار سنگینت ( وضع وزر در عبارت "َوَوَضْعَنا َعنَک ِوْزَرَک "بھ معناي از بین بردن سنگیني باري است، کھ رسول 

خدا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم احساسش مي کرد."َوَزر" بھ پناھگاھي در كوه مي گویند و بھ مناسبت سنگیني كوه  بھ  
ثقل و بار "وْزر" مي گویند و بھ ھمین جھت گناھان را ھم وزر خوانده اند ھمچنانکھ ثقل ھم مي خوانند و در قرآن از 

گناھان، ھم بھ وزر تعبیر شده و فرموده : لیحملوا اوزارھم کاملة و ھم بھ ثقل تعبیر شده و فرموده : و لیحملن اثقالھم و 
اثقاال مع اثقالھم)

وزنَـ107

وزن - سنگیني - نسبت شيء اندازه گیري شده بھ واحد اندازه گیري - واحد اندازه گیري - معیار و مقیاسی کھ با آن 
اندازه می گیرند (در عباراتي نظیر "َوٱْلَوْزُن َیْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ " اشاره دارد بھ اینکھ ھر قدر عمل مشتمل بر حق باشد بھ 
ھمان اندازه اعتبار و ارزش دارد و چون اعمال نیک مشتمل بر حق است از این رو داراي ثقل و سنگیني است بر 

عکس عمل بد از آنجایي کھ مشتمل بر چیزي از حق نیست و باطل صرف است لذا داراي وزني نیست، پس 
پروردگار متعال در قیامت اعمال را با حق مي سنجد و وزن ھر عملي بھ مقدار حقي است کھ در آن است . ھمانطور 

کھ براي سنجش اشیاء آنان را با واحد اندازه گیري مقایسھ مي کنند در اعمال نیز واحدي است کھ با آن عمل آدمي 
سنجیده شود، مثال براي نماز واحدي باشد از جنس خود آن کھ ھمان نماز حقیقي و تمام عیار است و براي زکات و 
انفاق و امثال آنھا مقیاس و واحدي باشد از جنس خود آنھا و ھمچنین براي گفتار واحدي باشد از جنس خودش و آن 
کالمي است کھ تمامیش حق باشد و ھیچ باطلي در آن راه نیافتھ باشد، ھمچنانکھ آیھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق 

تقاتھ بھ آن اشاره دارد)
وزن کنیدوِزنواْـ108

براي آنان وزن كردندوزنوهم ـ109

وِزيراً ـ110
وزیر (کلمھ وزیر بر وزن فعیل، از وزر - بھ کسره واو و سکون زاء - بھ معناي حمل سنگیني است و اگر وزیر را 

وزیر گفتند، بدین جھت بوده کھ حامل ثقل و سنگیني ھاي پادشاه است، بعضي گفتھ اند : از َوَزر اشتقاق یافتھ، کھ بھ 
معناي بھ پناھگاھي در كوه مي باشد  و اگر وزیر را وزیر خوانده اند چون بھ منزلھ کوھي است کھ پادشاه در آراء و 

احکامش بھ او پناه مي برد)
وسط - میانھوسطاً ـ111

وسطْن ـ112
در وسط قرار گرفتند (در عبارت "َفَوَسْطَن ِبِھ َجْمعًا "، "بـِ"معني "در" مي دھد و اگر ضمیر "ه" بھ صبح برگردد 

معني آیھ مي شود :و در آن (وقت صبح) در میان جمعي (از دشمن) قرار گرفتند. و اگر بھ "نقع:غبار" برگردد معني 
آیھ مي شود :دستھ جمعي در میان غبار قرار گرفتند)
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وسطَٰىـ113

میانھ - میانھ تر - وسطی (کلمھ وسطي مؤنث اوسط (میانھ تر) است در عبارت "َحاِفُظوْا َعَلى ٱلصََّلَواِت والصََّلٰوِة 
: بر ھمھ نمازھا و نماز میانھ(وسطي) محافظت کنید" مخصوصًا سفارش بھ نماز وسطي شده است گرچھ  ٱْلُوْسَطىٰ
بیشتر روایات نماز وسطي را نماز ظھر مي دانند روایاتي در خصوص دیگر نمازھا نیز موجود است از جمع این 

روایات مي توان نتیجھ گرفت کھ نماز وسطي نمازي است کھ خواندنش سخت تر است و در نتیجھ ثوابش نیز بیشتر 
است مثًال در روزگار پیامبر صلي اهللا علیھ و آلھ بھ دلیل گرماي ھوا، خواندن نماز ظھر سخت تر بود پس نماز 

وسطي براي آنان، نماز ظھر بود و در زمان ما این نماز، نماز صبح است و پروردگار متعال با ظرافتي بي نظیر بھ 
جاي اینکھ صراحتًا نام آن نماز را ببرد از کلمھ اي استفاده کرده کھ بھ نوعي آن را بھ ھر نمازي مي توان نسبت داد)

وِسعـ114
وسعت یافتھ - شامل شده - فرا گرفتھ (عبارت""بھ این معنی است کھ پروردگارم از جھت علم ھمھ چیز را فرا گرفتھ 

است. ترکیب خاصی کھ در این جملھ بھ کار رفتھ بھ این اشاره دارد کھ علم پروردگار جدای از ذات و وجودش نیست 
پس چھ بگوییم پروردگار ھمھ چیز را فرا گرفتھ و چھ بگوییم علمش ھمھ را فرا گرفتھ یا رحمتش و ...)

وسعت یافتھ اي - شامل شده اي- فرا گرفتھ اي("َربََّنا َوِسْعَت ُکلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلمًا ": اي پروردگار ما از روي وِسعتـ115
رحمت و دانش ھمھ چیز رافرا گرفتھ اي)

وسعت یافتھ - شامل شده - فرا گرفتھوِسعت ـ116

طاقتش - تواناییش - وسعشوسعها ـ117

وسق ـ118
جمع كرد - گرد ھم آورد (فعل ماضي "وسق" معناي جمع شدن چند چیز متفرق را مي دھد و عبارت "َوٱللَّْیِل َوَما 

َوَسَق " یعني :بھ شب سوگند، کھ آنچھ در روز متفرق شده را جمع مي کند ومنظور این است كھ  انسانھا و حیوانھایي 
کھ ھر یک از النھ و خانھ شان بھ طرفي رفتھ اند، در ھنگام شب دور ھم جمع مي شوند. بعضي ھم کلمھ وسق را بھ 

معناي طرد گرفتھ، آیھ را چنین معنا کرده اند : بھ شب سوگند کھ ستارگان را از خفاء بھ ظھور مي اندازد)

وسوسھ گر (وسوسھ در لغت بھ معناي دعوت کردن بھ امري است بھ آھستگي و پنھاني. بھ صدای زیور آالت زنان وسواِس ـ119
نیز وسواس می گویند)

وسوسھ كرد (وسوسھ در لغت بھ معناي دعوت کردن بھ امري است بھ آھستگي و پنھاني. بھ صدای زیور آالت زنان وسوسـ120
نیز وسواس می گویند)

وِسيلَةَ ـ121

وسیلھ - دست آویز (وسیلھ در اصل  بھ معناي رساندن خود بھ چیزي است با رغبت و میل. در روایتی از رسول 
اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ وسلم آمده کھ "وسیلھ" باالترین درجھ بھشت است کھ فقط یک نفر بھ آن می رسد و حضرت 
از مسلمانان خواستھ تا دعا کنند آن یک نفر، ایشان باشند تا بھ واسطھ رسیدن آن حضرت بھ آن مقام، آل طاھرینش و 
صالحان امتش نیز بھ او ملحق شوند. در  روایتی دیگر از ائمھ اطھار علیھم السالم در توضیح عبارت" َوٱْبَتُغوْا ِإَلیِھ 
ٱْلَوِسیَلَة " آمده است کھ یعني بھ وسیلھ امام بھ پرودگار متعال نزدیک شوید.این واسطھ نمودن باعث الگو قرار دادن 

رفتار امام، توسط دیگران می شود)
شما را سفارش کرد(میم آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دارکلمھ بعد حرکت گرفتھ است)وصاکُم ـ122

شما را سفارش کردوصاکُم ـ123

وصف کردنشانوصفَهم ـ124

پیوستھ قرار دادیموصلْناـ125

سفارش کرد(کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  با پند و اندرز وصٰى ـ126
باشد)

وصیت - سفارش - پیشنھاد خیر خواھانھ (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، وِصيٍةـ127
پیشنھادي کھ ھمراه  با پند و اندرز باشد)

درگاه - آستانھوِصيدـ128
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گوسفند ماده ای کھ ھمزاد با بره نر است(جزء حیواناتي است کھ اعراب جاھلیت کشتن و خوردن آن را بر خود حرام 
کرده بودند. رسم مردم جاھلیت چنان بود کھ ھر گاه گوسفندي بره ماده مي زایید آنرا نگھ مي داشتند و اگر نر مي زایید 
آنرا وقف براي بت ھاي خود مي کردند و ھر گاه دوقلو میزایید و یکي از آن دو نر و دیگري ماده بود دیگر بره نر را 

براي بت ھا قرباني نمي کردند و مي گفتند بره ماده بھ برادرش متصل است و ھر دو را براي خود نگھ مي داشتند . 
بھ نقلی دیگر در معناي وصیلھ گفتھ اند : در عرب رسم چنان بود کھ اگر بزي ھفت شکم میزایید و ھفتمیش بز نر بود 

آنرا در راه خدایان خود مي کشتند و گوشتش را تنھا براي مردان حالل مي دانستند و اگر بز ماده بود آنرا قاطي 
گوسفندان نموده و ذبح نمي کردند  و اما اگر شکم ھفتم  دوقلو ، یکي نر و یکي ماده مي زایید مي گفتند : خواھر با 

برادر خود در احترام وصلت کرد ، یعني آنرا نیز نباید کشت  و باید حرمتش را نگھ داشتھ و منافعش را از شیر و 
غیره اختصاص بھ مردان داد  و بھ اعتبار این وصلت آنرا وصیلھ مي نامیدند

ھمچنین در نقلی دیگر وصیلھ بھ گوسفندي مي گفتند کھ در پنج شکم ده بره ماده بزاید  و در بین ، ھیچ بره نري فاصلھ 
نشود  و آنرا بھ ھمین اعتبار کھ ده ماده پي در پي زاییده و فرزند نري در بینشان فاصلھ نشده، وصیلھ مي نامیدند ، 

یعني این گوسفند بین ده فرزند ماده وصل کرده است آنگاه بعد از آن ھر چھ مي زایید آنرا بر زنان حرام مي دانستند. بھ 
احتمال قوي این اختالف اقوال ناشي از اختالف در سلیقھ  ھاي اقوام و قبائل مختلف بوده  و ھمھ این معاني صحیح 

باشد)

سفارش کردیم (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  با پند و وصيناـ130
اندرز باشد)

وِضع ـ131
قرار داده شد ("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در عبارت 

"َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین 
تعبیربھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند)

وضع ـ132
قرار داد - نھاد ("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در عبارت 

"َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین 
تعبیربھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند)

زایید - وضع حمل كرد(وضع یعني نھادن و از باال بھ پایین گذاشتن)وضعت  ـ133

او را زایید -او را وضع حمل كرد(وضع یعني نھادن و از باال بھ پایین گذاشتن)وضعته ـ134

او را زایید -او را وضع حمل كرد(وضع یعني نھادن و از باال بھ پایین گذاشتن)وضعتهاـ135

زاییدم - وضع حمل كردم("وضع" یعني نھادن و از باال بھ پایین گذاشتن)وضعتها ـ136

وضعناـ137
پایین نھادیم - فرو نھادیم ("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در 

عبارت "َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت 
زمین تعبیر  بھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع 
مي گویند .عبارت "َوَوَضْعَنا َعنَک ِوْزَرَک " یعني باري كھ بر دوشت سنگیني مي كرد را از دوشت پایین آوردیم)

وضعهاـ138
آن را قرار داد ("وضع"یعني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. ھمانگونھ كھ در عبارت 

"َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین 
تعبیربھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند)

وِصيلَةـ129
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وطْئَاًـ139

قدم نھادن - مطابقت قلب با زبان (و عبارت "ِإنَّ َناِشَئَة ٱللَّْیِل ِھَي َأَشدُّ َوْطَئًا "بھ معنی "حادثھ شب شدیدترین قدم نھادن 
است" می باشد و حادثھ شب كنایھ از نماز شب است و اشاره دارد بھ اینکھ این عمل از ھر عمل دیگر در صفاي 

نفس، انسان را ثابت  قدم  تر مي سازد و بھتر از ھر چیز نفس آدمي را از اینکھ بھ وسیلھ مشغلھ ھای رو، دچار 
کدورت شود حفظ مي کند . بعضي گفتھ اند : منظور از وطء مطابقت قلب با زبان است لذا معني عبارت مي شود :نماز 
شب در  مطابقت قلب و زبان شدیدتر و سخني استوارتر و صائب تر است، چون خداي تعالي شب را مایھ آرامش قرار 

داده و ذھن انسان كمتر در گیر مشغلھ ھاي روز است از طرفي در تنھایي شب توجھ انسان در اذكارش بیشتر 
معطوف بھ خداي تعالي است. شاید ھم با توجھ بھ این حدیث قدسی کھ:" دروغ گفتھ است کسی کھ گمان می برد کھ 
مرا دوست دارد، اّما چون شب فراگیر شود از من صرفنظر می کند و بھ خواب می رود، مگر نھ این است کھ ھر 

دوستداری دوست دارد کھ با محبوبش خلوت کند"، نماز شب خواندن را در اثبات دوستی واقعی بنده با خدایش، دلیلی 
محکم می شمارد)

نیاز- حاجت (تعبیر "قضاي وطر"كھ در لغت بھ معني "بھ پایان بردن حاجت " مي باشد در عبارت "ِإَذا َقَضْوْا ِمْنُھنَّ وطَراً ـ140
َوَطرًا " کنایھ است از بھره مندي و ھم  خوابگي است)

ظرف - كولھ بارِوعاِءـ141

وعدـ142
وعده داد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر 
ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 

وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 
است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 

پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدـ143
وعده (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر 
دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده 
مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است 

اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وِعدـ144
وعده داده شد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 

اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدتکُمـ145
بھ شما وعده دادم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 
ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدتناـ146
بھ ما وعده دادي (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 
ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدتهمـ147

بھ آنان وعده دادي (حرف دال و تا بھ دلیل تشابھ تلفظ در ھم ادغام شده اند. کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید 
ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده 

خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و 
لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد 
نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن 

است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)
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وعدکـ148
وعده ي تو (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر 

ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدکُم ـ149
بھ شما وعده داد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 
اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدکُم ـ150

بھ شما وعده داد (در اصل "َوَعَدُکْم " حرف میم بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا تشدید دارد كلمھ بعد حركت گرفتھ 
است. کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو 

با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده 
مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است 

اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدناـ151
بھ ما وعده داد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 

اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وِعدنا ـ152
وعده داده شدیم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 

اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدناهـ153
بھ او وعده دادیم (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 

ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدناهم ـ154
بھ آنان وعده دادیم (ککلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 

ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعدوه ـ155
بھ او وعده دادند (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. 

ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و 
شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

وعده ـ156
وعده ي او (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر 

ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)
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وعدهاـ157
آن را وعده داد (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي 

اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 
وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت 

است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 
پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

پند و اندرز دادی - موعظھ کردی (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . وعظْتـ158
و نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم کند)

وِعيِدـ159
وعده شّر - وعده عذاب(کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده 

شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف 
و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 

ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. 
بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

موافق (در عبارت "َجَزاًء ِوَفاقًا" کلمھ وفاقا مصدري است كھ بھ معناي اسم فاعل بھ كار برده شده است ومعناي آیھ ِوفَاقاً ـ160
این است کھ ایشان جزا داده مي شوند جزایي موافق با اعمالي کھ کردند)

تمام و کامل بھ او مي رساند (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل)وفَّاه ـ161

شرفیاب شدني نگفتني (وفد بھ معناي قومي است کھ بھ منظور زیارت و دیدار کسي و یا گرفتن حاجتي و امثال آنھا وفْداًـ162
بر او وارد شوند و این قوم وقتي بھ نام وفد نامیده مي شوند کھ سواره بیایند، کلمھ وفد جمع و مفرد آن وافد است)

بھ طور كامل وفا كرد (توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندني بطور کامل)وفَّٰي ـ163

تمام و کامل داده شد (ازمصدر توفیة بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندني بطور کامل)وفِّيتـ164

عظمتوقَاراًـ165

ما را حفظ كرد - ما را نگھ داشتوقَانا ـ166

او را حفظ كرد - او را نگھ داشتوقَاه ـ167

آنان را حفظ كرد - آنان را نگھ داشت (حرف میم بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ وقَاهم ـ168
است)

آنان را حفظ كرد - آنان را نگھ داشتوقَاهم ـ169

آنان را حفظ كرد - آنان را نگھ داشتوقَاهم ـ170

داخل شدوقَب ـ171

وقت - زمانوقِْتـ172

وقتش - زمانشوقِْتها ـ173

وقْرـ174
سنگیني گوش (کلمھ وقر بھ معناي بار سنگین است و در عبارت َ"َكَأنَّ ِفي ُأُذَنْیِھ َوْقرًا "(:گویا در دو گوشش وقر 

است) این است کھ گویا چیزي بھ گوشھایش بستھ کھ از شنیدن جلوگیري مي کند . بعضي ھم گفتھ اند : اصال این کلمھ 
کنایھ از کري است)

بارسنگین (كلمھ ِوقر بھ معناي سنگیني بار در پشت و یا شکم است)ِوقْراً ـ175
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وقَع ـ176
واقع شد - بھ وقوع پیوست - فرا رسید (ترکیب "وقع علي" معني "الزم شد" مي دھد .عبارت "َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلي ٱللَِّھ 
"یعني پاداش دادن بھ او بر خدا الزم شد(البتھ لزومش از این جھت است کھ خداوند براي خودش سنت و روشي قرار 

داده است نھ این کھ کس دیگري بھ او الزام کرده باشد). عبارت "َوِإَذا َوَقَع ٱْلَقْوُل َعَلْیِھْم "یعني :ھنگامي كھ آن 
گفتار(وعده عذاب ما) بر آنان الزم شود)

واقع شد - بھ وقوع پیوست - فرا رسید (در اصل َوَقَعْت بوده کھ بھ دلیل تقارن با حرف ساکن دار کلمھ بعد حرکت وقَعِت ـ177
گرفتھ است)

واقع شدنش - بھ وقوع پیوستنش - فرا رسیدنشوقْعِتها ـ178

نگھ داشتھ شدند - متوقف شدندوِقفُواْـ179

آنان را نگھ دارید - آنان را متوقف کنید - آنان را بازداشت کنیدوِقفُوهمـ180

ھیزم - آتش گیرانھ (ماده سوختني مثل ھیزم یا آنچھ باعث سوختن شود مثل فندک)وقُوِدـ181

ھیزمش - آتش گیرانھ اش (وقود:ماده سوختني مثل ھیزم یا آنچھ باعث سوختن شود مثل فندک)وقُودها ـ182

با تمامي كف دست بھ اوزد(کلمھ وکز بھ معناي طعن و دفع و زدن با تمامي کف دست مي باشد)وکَزه ـ183

وکِّلَ ـ184
گماشتھ شده است - وکیل شده است (کلمھ وکیل از وکالت است کھ بھ معناي تسلط بر امري است کھ مربوط  بھ غیر 
شخص وکیل است، ولي وکیل قائم بھ آن امر و مباشر در آن است، توکیل کردن دیگري ھم بھ ھمین معنا است کھ او 
را در کاري تسلط دھد تا او بھ جاي خودش آن کار را انجام دھد و توکل بر خدا بھ معناي اعتماد بر او و اطمینان بھ 

او در امري از امور است و واگذار كردن آن كار بھ خداست)

وکَّلْناـ185
گماشتیم - وکیل کردیم (در مورد واقعیت حتمی : می گماریم .کلمھ وکیل از وکالت است کھ بھ معناي تسلط بر امري 
است کھ مربوط  بھ غیر شخص وکیل است، ولي وکیل قائم بھ آن امر و مباشر در آن است، توکیل کردن دیگري ھم 
بھ ھمین معنا است کھ او را در کاري تسلط دھد تا او بھ جاي خودش آن کار را انجام دھد و توکل بر خدا بھ معناي 

اعتماد بر او و اطمینان بھ او در امري از امور است و واگذار كردن آن كار بھ خداست)

وِکيلـ186

وكیل - كار ساز- کسی کھ کار خود را بھ او می سپاری با این اطمینان کھ او بھتر از خودت آن را بھ سرانجام می 
رساند بنابراین بھ ھر توصیھ او عمل می کنی(کلمھ وکیل از وکالت است کھ بھ معناي تسلط بر امري است کھ مربوط  
بھ غیر شخص وکیل است، ولي وکیل قائم بھ آن امر و مباشر در آن است، توکیل کردن دیگري ھم بھ ھمین معنا است 

کھ او را در کاري تسلط دھد تا او بھ جاي خودش آن کار را انجام دھد و توکل بر خدا بھ معناي اعتماد بر او و 
اطمینان بھ او در امري از امور است و واگذار كردن آن كار بھ خداست. عبارت"ُھَو َعَلىٰ ُکلِّ َشْيٍء َوِکیٌل : او بر ھر 

چیز وکیل است " یعنی امور و کارھای مربوط بھ ھمھ چیِز عاَلم را بھ عھده دارد و بھ سرانجام می رساند. در عبارت 
"َقاَل ٱللَُّھ َعَلىٰ َما َنُقوُل َوِکیٌل: گفت: "اهللا بر آنچھ می گوییم وکیل(کسی کھ مطیعانھ، کار را بھ او می سپارند) است" 

یعنی :  این را بھ پروردگار می سپاریم کھ بھ ھمان عذابی کھ خودتان تعیین نمودید کھ اگر خالف عھد و پیمانتان 
عمل کردید، مستحق آن گردید، شما را برساند)

رو برگردانولِّـ187

روی شما را برگرداندولَّاهمـ188

ولَايةُـ189

یاري دادن - سرپرستي و تدبیر امور- دوست داشتني کھ ھمراه با تدبیر امور باشد(والیت در اصل بھ معناي مالکیت 
تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال 

ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان را بھ عھده دارد. این معناي اصلي کلمھ 
والیت است، ولي در مورد حب نیز استعمال شده و بھ تدریج استعمالش زیاد شد و این بدان مناسبت بود کھ غالبا 
والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است ویک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ 

ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید و تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)
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ولَايِتِهمـ190

دوستي و اداره امور آنان (والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ 
در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک 

تدبیر امور و اموال آنان را بھ عھده دارد. این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب نیز استعمال شده و 
بھ تدریج استعمالش زیاد شد و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر 
است ویک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید و تصرف محبوب 

در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)
فرزندولَدـ191

فرزند آورده - بچھ آوردهولَدـ192

زاده شدوِلد ـ193

ِولْدانٌ ـ194
فرزندان - نوجوانان (جمع َولد. در عبارت "َیُطوُف َعَلْیِھْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن " طواف کردن نوجوانان بھشتي بر پیرامون 
مقربین کنایھ از حسن خدمتگزاري و آماده بھ خدمت بودن آنان است. صفت مخلدون (جاوداني شده ھا)براي ولدان بھ 

این معني است کھ آن نوجوانان تا ابد بھ ھمان قیافھ نوجواني باقیند و گذشت زمان اثري در آنان نمي گذارد . بعضي از 
مفسرین ھم گفتھ اند : مخلدون از ماده َخلـَد بھ معناي گوشواره است و مراد این است کھ خدمتکاران نامبرده گوشواره 

بگوشند)
زاده شدم (حرف دال و تا بھ دلیل تشابھ تلفظ در ھم ادغام شده اند)وِلدتـ195

آنان را زاییدندولَدنهم ـ196

فرزند آن مردولَِدِه ـ197

فرزند آن زنولَِدها ـ198

برگشتندولَّواْ ـ199

بگردانیدولُّواْ ـ200

پشت كنان گریختند (واقعیت حتمي را بھ زمان ماضي آورده لذا در جملھ " خواھند گریخت "معني مي دھد)ولَّواْ ٱلْأَدبار ـ201

پشت کنان فرار کردندولَّواْ مدِبِرينـ202

رو برگرداند - پشت کرد ورفتولَّٰى ـ203

وِلي ـ204

صاحب اختیار- سرپرست- دوست اداره کننده امور-بازمانده و وارث و جانشین (کلمھ ولي از ماده والیت است و 
والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره 
کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان 

باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ 
والیت است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم 

تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، 
تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا 

بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در 
زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد 

و ولي میت آن کسي است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)
پشت کنان گریختولَّٰي مدِبراً ـ205

رو برگرداندي - پشت کردي ورفتي (واقعیت حتمي را بھ زمان ماضي آورده لذا در جملھ مضارع معني مي شود)ولَّيت ـ206

کسي کھ آدمي او را تکیھ گاه خود قرار دھد و از خانواده اش نباشد -ھمراز-دوست صمیمي-محرم رازوِليجةً ـ207

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



کودکوِليداً ـ208

وِليکُم ـ209

صاحب اختیارشما- سرپرست شما- دوست اداره کننده ي امور شما(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل 
بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 
گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 

مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 
مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)

وِلينا ـ210

صاحب اختیارشما- سرپرست شما- دوست اداره کننده ي امور شما(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل 
بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 
گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 

مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 
مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)

وِليِهـ211

خونخواھش - سرپرست و اداره کننده ي امورش (والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ 
دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، 

کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان را بھ عھده دارد. این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب 
نیز استعمال شده و بھ تدریج استعمالش زیاد شد و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 

امور دوست دیگر است ویک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید 
و تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست)

وِليهمـ212

صاحب اختیارآنان- سرپرست آنان- دوست اداره کننده ي امور آنان(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل 
بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 
گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 

مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 
مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود . حرف میم در آن بھ دلیل تقارن با حرف ساكن یا 
تشدید دار كلمھ بعد حركت گرفتھ است)
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وِليهمـ213

صاحب اختیارآنان- سرپرست آنان- دوست اداره کننده ي امور آنان(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل 
بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 
گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 

مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 
مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)

وِليـي ـ214

صاحب اختیارمن- سرپرست من- دوست اداره کننده ي امور من(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل بھ 
معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 

گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 
مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 

مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود . حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید 
دار کلمھ بعد است)

وِليي ـ215

صاحب اختیارمن- سرپرست من- دوست اداره کننده ي امور من(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل بھ 
معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم 

گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان 
مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در 

مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در 
امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او 
نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، 
اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه 
خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)
پوشیده شد - پنھان شد(از موارات بھ معنی پوشاندن در پس پرده است)ووِري ـ216

بسیار بخشندهوهاب ـ217

چیزي کھ نور و حرارت شدیدي داشتھ باشد (منظور از چراغ وھاج در عبارت "َوَجَعْلَنا ِسَراجًا َوھَّاجًا "خورشید است)وهاجاً ـ218

بخشیدوهب ـ219

بخشید (مؤنث)وهبت ـ220

بخشیدیموهبناـ221

سست شد - ناتوان شد(کلمھ وھن  بھ معناي ضعف در خلقت و جسم و یا در ُخلق و اراده است)وهن ـ222

سستي - ناتواني - ضعف در خلقت و جسم و یا در ُخلق وارادهوهٍن ـ223
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ويکَأَنَّـ224
واي مثل اینکھ - وه! گویي ( کلمھ وي کلمھ اي است کھ در ھنگام اظھار ندامت استعمال مي شود و بسا ھم مي شود کھ 
در مورد تعجب بھ کار مي رود و ھر دو معنا با عبارت "َوْیَکَأنَّ ٱللََّھ َیْبُسُط ٱلرِّْزَق ِلَمن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه" مي سازد، ھر 

چند کھ معناي اول زودتر بھ ذھن مي رسد . واین سخن کساني است کھ آرزو مي کردند اي کاش بھ جاي قارون بودند، 
بعد از خسف قارون، اعتراف کرده اند بھ اینکھ آنچھ قارون ادعا مي کرد و ایشان تصدیقش مي کردند، باطل بوده و 

وسعت و تنگي رزق بھ مشیت خدا است، نھ بھ قوت و جمعیت و داشتن نبوغ فکري در اداره زندگي)

ويکَأَنهـ225
واي مثل اینکھ آن- وه! گویي آن( کلمھ وي کلمھ اي است کھ در ھنگام اظھار ندامت استعمال مي شود و بسیاری اوقات 

در مورد تعجب نیز بھ کار مي رود و "َکَأنَّ" یعني "مثل اینکھ"  لذا عبارت "َوْیَکَأنَُّھ َلا ُیْفِلُح ٱْلَکاِفُروَن "یعني واي کھ 
گویي آن چھ واقعیت دارد این است کھ کافران رستگار نمي شوند)

ويلٌـ226

وای- ھالكت- عذاب و اندوه شدید- خواري و پستي و زشتي- ھر چیزي کھ آدمي سخت از آن حذر مي کند و موجب 
اندوه شدید او مي شود بھ حدی کھ اگر دچار آن شود، مرگ خود را طلب کند(در روایت است کھ "ویل" نام چاھي در 

جھنم است. اینکھ در ھنگام مصیبت ویل را یا ویاله ندا مي کنند و یا مي گویند یا ویلتاه از این باب است کھ بھ طور 
کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت دشوارتر است، لذا در برابر آن ویل را مي خواھد و 

صدا مي زند و از آن استغاثھ مي کند کھ او وي را از مصیبت  وارده نجات دھد . ھمچنانکھ گاھي در ھنگام مصیبت، 
آدمي آرزوي مرگ مي کند، چون آن را از مصیبت وارده آسان تر مي بیند و بھ عبارتي مرگ را آرزو مي كند تا مرگ 

اورا از آن مصیبت برھاند)

ويلَتا ـ227
واي - کلمھ اي است کھ ھر کس ھنگام ھالکت بھ زبان مي آورد (از "ویل"بھ معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري 
و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت از آن حذر و دوری مي کند و موجب اندوه او مي شود. اینکھ در 

ھنگام مصیبت "ویل" را یا "ویاله" ندا مي کنند و یا مي گویند "یا ویلتا" از این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ 
مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت دشوارتر است، لذا در برابر آن "ویل" را مي خواھد و صدا مي زند و 

از آن یاری می طلبد تا مرگ، او را از آن مصیبت نجات دھد)

ويلَتنا ـ228
واي بر ما (از "ویل"بھ معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت از 

آن حذر و دوری مي کند و موجب اندوه او مي شود. اینکھ در ھنگام مصیبت "ویل" را یا "ویاله" ندا مي کنند و یا 
مي گویند "یا ویلتا" از این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت 
دشوارتر است، لذا در برابر آن "ویل" را مي خواھد و صدا مي زند و از آن یاری می طلبد تا مرگ، او را از آن 

مصیبت نجات دھد)

ويلَتٰیـ229
واي بر من (از "ویل"بھ معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت 
از آن حذر و دوری مي کند و موجب اندوه او مي شود. اینکھ در ھنگام مصیبت "ویل" را یا "ویاله" ندا مي کنند و یا 

مي گویند "یا ویلتا" از این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت 
دشوارتر است، لذا در برابر آن "ویل" را مي خواھد و صدا مي زند و از آن یاری می طلبد تا مرگ، او را از آن 

مصیبت نجات دھد)

ويلَک ـ230
واي بر تو (از "ویل"بھ معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت از 

آن حذر و دوری مي کند و موجب اندوه او مي شود. اینکھ در ھنگام مصیبت "ویل" را یا "ویاله" ندا مي کنند و یا 
مي گویند "یا ویلتا" از این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت 
دشوارتر است، لذا در برابر آن "ویل" را مي خواھد و صدا مي زند و از آن یاری می طلبد تا مرگ، او را از آن 

مصیبت نجات دھد)

ويلَکُمـ231

واي بر شما (از "ویل"بھ معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت 
از آن حذر مي کند و موجب اندوه او مي شود.اینکھ در ھنگام مصیبت ویل را یا ویاله ندا مي کنند و یا مي گویند یا 

ویلتاه از این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت دشوارتر است، لذا 
در برابر آن ویل را مي خواھد و صدا مي زند و از آن استغاثھ مي کند کھ او وي را از مصیبت  وارده نجات دھد . 

ھمچنانکھ گاھي در ھنگام مصیبت، آدمي آرزوي مرگ مي کند، چون آن را از مصیبت وارده آسان تر مي بیند و بھ 
عبارتي مرگ را آرزو مي كند تا مرگ اورا از آن مصیبت برھاند)

ويلَناـ232
واي بر ما - ھالكت برما - عذاب شدید بر ما -اندوه بر ما - خواري و پستي بر ما -قبح و زشتي بر ما (از "ویل"بھ 

معني ھالكت،عذاب شدید،اندوه،خواري و پستي،قبح و زشتي ویا ھر چیزي کھ آدمي سخت از آن حذر و دوری 
مي کند و موجب اندوه او مي شود. اینکھ در ھنگام مصیبت "ویل" را یا "ویاله" ندا مي کنند و یا مي گویند "یا ویلتا" از 
این باب است کھ بھ طور کنایھ برسانند کھ مصیبت وارده آنقدر سخت است کھ از ھالکت دشوارتر است، لذا در برابر 

آن "ویل" را مي خواھد و صدا مي زند و از آن یاری می طلبد تا مرگ، او را از آن مصیبت نجات دھد)
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ترجمھکلمهفهرست

ـٰؤلَاِءـ1 اینانه

بیایید بخوانید  ("َھاُؤم" براي امر بھ چند نفر است مثل ھاُکم)هاؤم ٱقْرؤواْـ2

هاأَنتمـ3
گیرم شما - این شما - ھان شما - ھمین شما - شما ھمان (در عبارت "َھاَأنُتْم َھـُٰؤَالِء َجاَدْلُتْم َعْنُھْم ِفي ٱْلَحَیاِة ٱلدُّْنَیا"گیرم 
شما یا این شما معني مي دھد و در عبارت "ھا انتم اوالء تحبونھم" ... ظاھرا کلمھ اوالء اسم اشاره و کلمھ ھا براي 

ھشدار دادن است و در عبارت " َھاَأنُتْم َھـُٰؤَلاِء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوْا ِفي َسِبیِل ٱللَِّھ " "ھمین شما" یا "شما ھمان"معني مي دھد)

شما حواستان بھ آنھا باشدهاأَنتم أُولَاِءـ4

بیاوریدهاتواْ ـ5

این دو(مؤنث)هاتيِن ـ6

ھجرت کرد - مھاجرت کردهاجرـ7

آن زنان ھجرت کردند - آن زنان مھاجرت کردندهاجرنَ ـ8

ھجرت کردند - مھاجرت کردندهاجرواْ ـ9

ھدایت کننده - ھادي (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 
و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است. در مورد عبارت "ِإنََّما َأنَت ُمنِذٌر َوِلُکلِّ 

َقْوٍم َھاٍد: تو فقط بیم دھنده و ترساننده ای و برای ھر قومی ھدایت کننده ای است"، امام باقر علیھ السالم فرمودند: 
"رسول اهللا(صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم)، منذر(ترساننده) است و در ھر زمانی، ھدایتگری از ما ھست کھ بھ آنچھ 

پیامبر آورده است، ھدایت می کند. بعد از محّمد(صلی اهللا علیھ و آلھ)، علی (علیھ السالم) ھدایتگر اّمت است و بعد از 
علی(علیھ السالم) جانشینان او یکی پس از دیگری، این مسئولّیت را بر عھده خواھند گرفت". امام علی علیھ السالم 

فرمودند: "زمین از امامی کھ حّجت پروردگار را در زمین برپا دارد، خالی نخواھد بود. حال، این حّجت، یا ظاھر و 
مشھور است و یا ترسان و پوشیده و پنھان چرا کھ اگر چنین نباشد، حّجت  ھای پروردگار و دالیل روشن او نابود 

خواھد شد".
سیوطی، ثعلبی و حاکم حسکانی از علمای اھل تسنن این روایت را نقل نموده اند کھ: کھ : "وقتي آیھ انما انت منذر و 
لکل قوم ھاد نازل شد ، رسول اهللا صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم دست خود را بر سینھ  اش نھاد و فرمود : "من منذرم"، 

آنگاه دست بر شانھ علي نھاد و فرمود : "تو ھادي ھستي یا علي ، ھدایت یافتگان بعد از من بوسیلھ تو ھدایت 
مي شوند")

یھودي گري را شعار خود کرده اند - یھودیان (عبارت "ِمَن ٱلَِّذیَن َھاُدوْا " یعنی : برخی از یھودیان)هادواْ ـ11

هاِديـ12
ھدایت کننده - ھادي (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 
و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هاٍرـ13
بھ آرامي در حال افتادن( کلمھ ھار اصلش ھائر بوده و بھ معني بھ آرامي افتاده است و عبارت "علي شفا جرف ھار 
فانھار بھ في نار" جھنم استعاره اي است کھ حال منافقین مورد نظر را تشبیھ مي کند بھ حال کسي کھ بنائي بسازد کھ 

اساس و بنیانش بر لب آبرفت یا مسیل باشد کھ ھیچ اطمیناني بر ثبات و استواري آن نیست و در نتیجھ خودش و بنایش 
در آن وادي فرو ریزد و تھ وادي، جھنم باشد و او و بنایش در قعر جھنم بیفتد)

هاٍد  ـ10

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



هاروت ـ14
نام یکي از فرشتگان (در روایتي از امام رضا علیھ السالم آمده است کھ :ھاروت و ماروت دو فرشتھ بودند کھ سحر 
را بھ مردم یاد دادند، تا بوسیلھ آن از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و این علم را بھ احدي تعلیم 

نمي کردند، مگر آنکھ بیم مي دادند کھ ما فتنھ و وسیلھ آزمایش شمائیم، مبادا با بھ کار بردن نابجاي این علم کفر 
بورزید، ولي جمعي از مردم با عمل کردن بر خالف آنچھ دستور داشتند کافر شدند مثًال با استفاده از ھمان اوراد میان 

مرد و زنش جدائي مي انداختند، کھ خداي تعالي  در باره آن فرموده : " و ما ھم بضارین بھ من احد اال باذن اهللا")

نام یکي از پیامبران الھي  و برادر حضرت موسي علي نبینا و علیھ السالمهارونَ ـ15

ھالک شونده - میراهاِلک ـ16

ھالک شوندگان - میرایانهاِلِکني ـ17

نام وزیر فرعونهامانُ ـ18

افسرده - خاموش - بدون گیاه - خشک (ھمدت النار یعني آتش خاموش شد و ارض ھامدة یعني بدون گیاه و نیز نبات هاِمدةً ـ19
ھامد یعني گیاه خشک)

جھّنم - اّولین طبقھ از جھّنم (این کلمھ از ماده ھوي بھ معناي سقوط است)هاِويةٌـ20

اینجا - در اینجا - ھمینجاهاهنا ـ21

ببخشهبـ22

خاک بسیار نرم و غباري کھ در ھوا پراکنده مي شود و در ھنگام تابش نور خورشید از یک روزنھ دیده مي شود در هباًء ـ23
محدوده ی شعاع نور قابل دیدن است

ترک و جدایيهجراًـ24

انھدام و ویرانی نگفتنی و وصف ناشدنیهداًـ25

هداکُمـ26
شما را ھدایت کرد(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداِن ـ27
مرا ھدایت کرد(مخفف "ھداني".اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 
افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداناـ28
ما را ھدایت کرد(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 
لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداِني ـ29
مرا ھدایت کرد(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداه ـ30
او را ھدایت کرد(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 
لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداها ـ31
ھدایتش(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است 
و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی 

فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداهمـ32
آنان را ھدایت کرد(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
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هداهم ـ33
ھدایت آنان (حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن و تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. اصل در معنای این 

کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و 
ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند 

پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداهم ـ34
آنان را ھدایت کرد(حرف میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن و تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است.از ماده ھاد، 

یھود است بھ معناي بازگشتن است.اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي 
مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 

کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداهم ـ35
ھدایت آنان(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 
است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 

اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هداي ـ36
ھدایت من(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 
است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 

اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
ویران شد - منھدم شدهدمت ـ37

هدنا ـ38
بازگشتیم - ھدایت شدیم (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 
نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 

افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هدواْ ـ39
ھدایت شدند - بازگشتند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 
نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 

افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
ُھدُھد - شانھ بھ سر- پوپکهدهد ـ40

هِديـ41
ھدایت شد (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است 
و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی 

فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هدٰي ـ42
ھدایت کرد (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 

است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 
اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هدي ـ43
ھادي یا ھر چیزي است کھ مایھ ھدایت باشد - ھدایت (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن 
است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هدٰى ـ44
ھادي یا ھر چیزي است کھ مایھ ھدایت باشد - ھدایت (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن 
است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

حیواني کھ آدمي از شھر خود با خود بھ طرف مکھ مي برد، تا قرباني کند، از قبیل گوسفند و گاو و شترهدِي ـ45

ھدیھهِديٍةـ46

ھدیھ ي شماهِديِتکُم ـ47

هديتناـ48
ما را ھدایت کردي(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)
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هديناـ49
ھدایت کردیم(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 

است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی 
اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هديناکُم ـ50
شما را ھدایت کردیم(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 
و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هديناه ـ51
او را ھدایت کردیم(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 
معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هديناهم ـ52
آنان را ھدایت کردیم(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 
و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

هديناهما ـ53
آن دو را ھدایت کردیم (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي 
و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ 

معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ـٰذَا ـ54 ه
این(منظور از "عرض ھذا االدني " لذائذ زندگي دنیا و نعمتھاي زودگذر آن است و اگر با ضمیر مذکر "ھذا "بھ آن 

اشاره فرموده و حال آنکھ جا داشت با ضمیر مؤنث "ھذه "بھ آن اشاره شود(چون "ادنی" مؤنث است) براي تحقیر آن 
است، گویا خواستھ است با تجاھل کردن(خود را بھ بی خبری زدن) در حق آن برساند کھ دنیا آن قدر بي ارزش و غیر 

قابل اعتنا است کھ ھیچ خصوصیت و صفت مرغوبي کھ جلب نظر کند ندارد)
ـٰذَاِن ـ55 این دوه

ـِٰذِه ـ56 ه
این (مؤنث) (منظور از "عرض ھذا االدني " لذائذ زندگي دنیا و نعمتھاي زودگذر آن است و اگر با ضمیر مذکر "ھذا 

"بھ آن اشاره فرموده و حال آنکھ جا داشت با ضمیر مؤنث "ھذه "بھ آن اشاره شود(چون "ادنی" مؤنث است) براي 
تحقیر آن است، گویا خواستھ است با تجاھل کردن(خود را بھ بی خبری زدن) در حق آن برساند کھ دنیا آن قدر 

بي ارزش و غیر قابل اعتنا است کھ ھیچ خصوصیت و صفت مرغوبي کھ جلب نظر کند ندارد)
فرار کردن - گریختنهرباً ـ57

هزِلـ58
سخن خالف ادب و اخالق - سخنی بی ادبانھ برای بی حرمتی و مسخره کردن - سخن بیھوده(در اصل بھ معنی الغر 

کردن کسی است و در اصطالح بھ شعر یا سخنی کھ با نسبتھای ناروا و بی ادبانھ، برای بی حرمتی بھ کسی گفتھ 
شود، می گویند)

آنان را شکست دادند (ھزم بھ معناي دفع کردن دشمن است)هزموهمـ59

مسخره (ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او بھ جھت مسخره کردنش، انجام شود و هزواً ـ60
گاھي بھ مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

بھ شدت تکان بدههزي ـ61

شکستھ شده ي چیزھاي سست و بي دوام از قبیل گیاھان - خشک و ریزریز (عبارت "ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم َصْیَحًة َواِحَدًة هِشيِمـ62
َفَکاُنوْا َکَھِشیِم ٱْلُمْحَتِظِر "یعني فقط یک صیحھ بر آنان فرستادیم و ھمگي مانند چوب خشک روي ھم ریختند)

نقص - کاستي و نقصان (در ھضم غذا نیز اجزای تشکیل دھنده آن مجزا شده و ھر کدام جداگانھ مورد استفاده ایی هضماً ـ63
خاص در بدن قرار می گیرند)

هِضيم ـ64
بھ ھم چسبیده - انبوه و با طراوت و لطیف (کلمھ ھضیم  بھ معناي درختان در ھم و سر بھم کشیده است. ھضم در  
اصل بھ معنی کاستی و نقصان است ولی در این وزن معنی اش برعکس شده مثل "افراط :زیاده روی" کھ در باب 

تفعیل معنی اش بر عکس می شود: "تفریط: کوتاھی")
ـٰکَذَا ـ65 این چنینه

آیاهلْـ66
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آیا (حرکت حرف الم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)هِلـ67

ازدنیا رفت - ُمردهلَکـ68

بیا - بیاور- بیایید- بیاورید ("َھُلمَّ" اسم فعل است  و چون اسم فعل است تثنیھ و جمع ندارد)هلُم ـ69

بھ شدت حریصهلُوعاً ـ70

آنان - ایشانهمـ71

ھّمت کرد - تصمیم گرفت - قصد کردهمـ72

آنھا (در اصل میم آن ساکن بوده کھ در عباراتي نظیر "َفُھُم ٱْلَخاِلُدوَن "بھ دلیل رسیدن دو ساکن بھ ھم حرکت گرفتھ هم ـ73
است)

آن دوهما ـ74

بسیار عیب جو و طعنھ زن (صیغھ مبالغھ از ماده ھمز بھ معني طعنھ زدن بدون جھت و بسیار بھ دیگران و هماٍز ـ75
عیب جویي و خرده گیریھایي کھ در واقع عیب نیست .اصل در معني این کلمھ "شکستن"است)

ھّمت کرد - تصمیم گرفت - قصد کردهمت ـ76

همزاِتـ77
وسوسھ ھا (کلمھ ھمزة بھ معناي شدت دفع است و حرف ھمزه، یکي از حروف الفبا  را ھم از این جھت ھمزه 

نامیده اند کھ چون از تھ حلق ادا مي شود و با فشار و شدت بھ خارج دفع مي گردد و ھمزه شیطان بھ معناي دفع او بھ 
سوي گناھان از راه گمراه کردن است . و در تفسیر قمي از امام عسکري (علیھ السالم) نقل کرده کھ فرمود ھمزه 

شیطان آن وسوسھ ھایي است کھ در دلت مي اندازد)

همزٍة ـ78

کسي کھ بدون جھت و بسیار بھ دیگران طعنھ مي زند و عیب جویي و خرده گیریھایي مي کند کھ در واقع عیب نیست 
(اصل ماده ھمز بھ معناي شکستن است و کلمھ لمز نیز بھ معناي عیب است پس ھمزه و لمزه ھر دو بھ یک معنا است 
. ولي بعضي گفتھ اند : بین آن دو فرقي ھست و آن این است ھمزه بھ آن کسي گویند کھ دنبال سر مردم عیب مي گوید و 
خرده مي گیرد و اما لمزه کسي را گویند کھ پیش روي طرف خرده مي گیرد و بعضي گفتھ اند : ھمزه کسي را گویند کھ 

ھمنشین خود را با سخنان زشت آزار دھد و لمزه آن کسي است کھ با چشم و سر علیھ ھمنشین خود اشاره کند و بھ 
اصطالح ادای او را در آورد . صیغھ ُفَعلة براي مبالغھ نیز استفاده مي شود لذا در معناي ھمزه و لمزة کثرت طعنھ 

زدن و عیبجویي نیز نھفتھ است .پس معناي آیھ "َوْیٌل لُِّکلِّ ُھَمَزٍة لَُّمَزٍة " کھ : واي بر ھر کسي کھ بسیار مردم را 
عیبگویي و غیبت مي کند)

صداي مخفي و آھستھهمساً ـ79

ھّمت کردند - تصمیم گرفتند - قصد کردندهمواْـ80

آن زنانهن ـ81

آنجا - آن زمان (ھنالک اسم اشاره است و مخصوص اشاره بھ دور است  دور از جھت زمان یا دور از جھت مکان)هناِلکـ82

هِنيئاً ـ83

گوارا-آسان ھضم شدن و گوارایی غذا و نوشیدنی (کلمھ ھنیئا صفت مشبھھ از ماده ھناء است و ماده ھناء بھ معناي 
آسان ھضم شدن غذا و نیز بھ معناي قبول طبع است، این لغت در خوراکیھا و طعام استعمال مي شود مثال مي گویند : 

غذائي است گوارا و ھنیي ء . و کلمھ مریئا بھ معناي ھمان حالت است اما در نوشیدني ھا، پس شربت مري ء آن 
نوشیدني اي است کھ در دستگاه گوارش بھ آساني ھضم شود و طبع انسان ھم آن را قبول کند، پس ھنیي ء ھم در 
خوردنیھا استعمال مي شود و ھم در نوشیدنیھا، ولي مري ء تنھا در نوشیدنیھا استعمال مي گردد،پس"ھنیئا مریئا 

"معنایش این است کھ طعامي کھ خوردي و آبي کھ نوشیدي گوارایت باد)

هو ـ84
او - آن (برای اشاره بھ غائب چھ از لحاظ مکانی چھ از لحاظ بزرگی و دست نیافتنی بودن قدر و منزلت مثل آیھ 

َھ ِإلَّا ُھَو ٱلرَّْحَمـُٰن ٱلرَِّحیُم " کھ استفاده از ضمیر "ُھَو" برای خدایتعالی بھ دلیل غائب بودنش  ٌھ َواِحٌد لَّا ِإَلـٰ ُھُکْم ِإَلـٰ "َوِإَلـٰ
نیست کھ "ھو معکم اینما کنتم : ھر جا باشید خدا ھست" بلکھ بھ دلیل دور از دسترس عقل و تصّور بودن قدر و 

منزلت عظیم اوست)
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هواٌء ـ85
خالي (مراد از ھوا فضائي است کھ از ھر چیز خالي باشد، ھمچنان کھ در جملھ ی "افئدتھم ھواء : دلھایشان خالي 

است" بھ این معنا آمده. در فارسی ھم نظیرش بھ کار می رود مثًال وقتی می گوییم: "فالنی توی دلش خالی شد" کنایھ 
از این است کھ از ترس، قلبش شکافتھ شد و ھرچھ در آن بود بیرون ریخت)

ھواي نفسشهواه ـ86

ازپیامبران الھي علي نبینا وعلیھ السالم و پیامبر قوم عادهودـ87

یھودیانهوداً ـ88

ذلت - خواريهوِنـ89

هوناًـ90
فروتني و تواضع (درعبارت "الذین یمشون علي األرض ھونا ": "مؤمنین کساني ھستند کھ روي زمین با وقار و 

فروتني راه مي روند" بھ نظر مي رسد کھ مقصود از راه رفتن در زمین نیز کنایھ از زندگي کردنشان در بین مردم و 
معاشرتشان با آنان باشد)

افتاد (َوٱلنَّْجِم ِإَذا َھَويٰ :سوگند بھ ستاره ھنگامي کھ [براي غروب کردن درکرانھ افق] افتد)هوٰیـ91

ھواي نفس (در عبارتھایي نظیر:َنَھي ٱلنَّْفَس َعِن ٱْلَھَويٰ)هوٰي ـ92

او - آن (مؤنث)ِهي ـ93

تھیھ و آماده کنهيئْ ـ94

شکلهيئَِة ـ95

بیا - پیش بیا(کلمھ ھیت لک اسم فعل و بھ معناي بیا است)هيت ـ96

ِهيِم ـ97
شتراني کھ مبتال بھ بیماریي شده اند کھ ھرچھ آب مي نوشند سیراب نمي شوند - ریگزار (کلمھ ھیم جمع ھیماء است و 
ھیماء آن شتري را گویند کھ مبتال بھ بیماري ُھیام  شده و بیماري ھیام آفتي است کھ شتران بدان مبتال مي شوند، مانند 
بیماري استسقاء در آدمیان، کھ حیوان از شدت عطش آب مي خورد، ولي رفع عطشش نمي شود و ھمچنان مي نوشد تا 

بمیرد .بعضي ھم گفتھ اند : منظور از ھیم، ریگزار است کھ ھیچ وقت از آب سیر نمي شود)
آسان وسبک - ناچیز و سبکهينـ98

او (ھمان "ِھَی" کھ ھاء در آن ھاء سکت است و جزء کلمھ نمي باشد وتنھا براي حفظ حرکت حرف آخر اضافھ شده ِهيهـ99
است)

بعید است - دور استهيهات ـ100
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ترجمھکلمهفهرست

يؤاِخذُ ـ1
بازخواست مي کند - بازخواست کند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی 

از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن 
الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 
مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 

استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ی

يؤاِخذُکُمـ2

شما را بازخواست مي کند - شما را بازخواست کند ( حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید 
دار کلمھ بعد مي باشد)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 

برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست 
نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 
ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 

ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ی

ک

يؤاِخذُکُمـ3
شما را بازخواست مي کند - شما را بازخواست کند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ 

ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی 
و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از 

جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در 
ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ی

ک

يؤاِخذُهم ـ4
آنان را بازخواست مي کند - آنان را بازخواست کند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ 

ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی 
و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از 

جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در 
ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ی

داده مي شود (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود مي باشد)يؤتـ5
ی

ت

تا بدھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يؤِت ـ6
ی

ت

بھ شما مي دھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است. حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با يؤِتکُم ـ7
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ت

ک

بھ شما مي دھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يؤِتکُم ـ8
ی

ت

ک

کھ بدھنديؤتواْ ـ9
ی

ت

مي دھنديؤتونَـ10
ی

ت

داده مي شونديؤتونَ ـ11
ی

ت

داده شوديؤتٰيـ12
ی

ت

ی

مي دھديؤِتي ـ13
ی

ت

ی

کھ بھ من بدھديؤِتيِنـ14
ی

تی

آن را مي دھديؤِتيِهـ15
ی

تی

کھ بھ او بدھديؤِتيه ـ16
ی

تی

آن را مي دھديؤِتيِه ـ17
ی

تی

انتخاب مي شود - گزینش مي شود ("ِسْحٌر ُیْؤَثُر": سحري کھ از قدیم روایت شده و ھم اکنون نیز دانایان آن يؤثَر ـ18
بھ نادانان تعلیم مي دھند. ایثار بھ معناي اختیار و انتخاب چیزي بر غیر آن است)

ی

ث
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ترجیح مي دھند - برمي گزینند (ایثار بھ معناي اختیار و انتخاب چیزي بر غیر آن است)يؤِثرونَـ19
ی

ث

يؤخذُـ20

گرفتھ مي شود (عبارت "َفُیْؤَخُذ ِبـٱلنََّواِصي َوٱْلَأْقَداِم " یعني : پس آنان را بھ موھاي پیش سر و بھ پاھایشان 
میگیرند [و بھ آتش میاندازند.])(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از 
سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا 

دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای 
مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از 

استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ی

کھ شما را مھلت  دھديؤخرکُمـ21
ی

ک

تا شما را مھلت  دھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يؤخرکُم ـ22
ی

ک

بھ آنان مھلت مي دھديؤخرهمـ23
ی

بھ او باز می گردند - نسبت بھ او ادای امانت می کنديؤدِهـ24
ی

کھ اجازه داده شوديؤذَنَ ـ25
ی

آزار میدھند - اذیت مي کننديؤذُونَـ26
ی

اذیت مي کنديؤِذيـ27
ی

ی

منحرف مي شوديؤفَک ـ28
ی

ف

ک

منحرف مي شوند (افک: ھرچھ ازصورت صحیحش منحرف شده مثل بھتان و دروغ)يؤفَکُونَ ـ29
ی

ف

ک

پیوند مي دھد - پیوستھ مي سازديؤلِّف ـ30
ی

ف

يؤلُونَـ31
بر ترک رابطھ زناشویي با ھمسرشان سوگند مي خورند (کلمھ یؤلون مضارع از مصدر ایالء باب افعال 

است، کھ ثالثي آن، یعني ماده اصلیش الیھ  بھ معناي سوگند است، چیزي کھ ھست در زبان شرع بیشتر در 
یک نوع سوگند استعمال مي شود و آن این است کھ شوھري از روي خشم و بھ منظور ضرر رساندن بھ 

ھمسرش سوگند بخورد کھ دیگر نزد او نرود)

ی

فرمان داده مي شونديؤمرونَ ـ32
ی

يؤِمنـ33

ایمان دارد(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ 
آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با 
ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي 

بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت 
معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و 

صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

يؤِمنـ34

ایمان بیاورد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است.ایمان عبارت است از سکون و آرامش 
علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر 

ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، 
چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ 
خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر 

ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

يؤِمن ـ35

آن زنان ایمان دارند(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی
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يؤِمن ـ36

کھ آن زنان ایمان بیاورند(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر 
چیزي کھ ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این 

ھماھنگی عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ 
فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 

برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 
باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

يؤِمننـ37

حتمًا ایمان مي آورد(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

يؤِمنن ـ38

حتمًا ایمان مي آورد (ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

يؤِمنواْ ـ39

کھ ایمان بیاورند(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ 
ایمان بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی 
عمل با ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ 

معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ 
برگشت معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ 

باشی خیر و صالحت در عمل بھ دستورات اوست.عبارت "َما َکاُنوْا ِلُیْؤِمُنوْا " یعنی : بر آن نبودند کھ ایمان 
بیاورند(تصمیم جدی گرفتھ بودند کھ ایمان نیاورند))

ی

يؤِمنونَ ـ40

ایمان مي آورند(ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمي خاصي در نفس، نسبت بھ ھر چیزي کھ ایمان 
بھ آن تعلق گرفتھ بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسي این ھماھنگی عمل با 

ایمان را نداشتھ باشد و بر خالف ایمانش عمل کند، چنین کسي را فاسق گویند، چون کلمھ فسق بھ معناي 
بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، کھ برگشت 

معنایش بیرون شدن از بندگي است. بھ زبان ساده تر ایمان بھ پروردگار یعنی اینکھ یقین داشتھ باشی خیر و 
صالحت در عمل بھ دستورات اوست.)

ی

ھمواره و بسیار نا امید(صیغھ مبالغھ و صفت مشبھھ از ماده یأس  و یأس عبارت از حالتي است کھ یقین يؤوس ـ41
کني آن چیزي کھ امید و انتظارش را داري تحقق نخواھد یافت و نقیض این حالت را "رجاء : امید" گویند)

ی

س

یاري مي کند - قّوت مي دھد -تأیید مي کنديؤيد ـ42
ی

ی

مأیوس شد - نا امید شد(یأس عبارت از حالتي است کھ یقین کني آن چیزي کھ امید و انتظارش را داري يِئس ـ43
تحقق نخواھد یافت و نقیض این حالت را "رجاء : امید" گویند)

ئ ی

س

يِئسنـ44
آن زنان مأیوس شدند (یئسن من المحیض : یائسھ شدند (دیگر عادت ماھانھ ندارند-از حیض دیدن مأیوس 

شدند) .عبارت "َوٱللَّاِئي َیِئْسَن ِمَن ٱْلَمِحیِض ِمن نَِّساِئُکْم ِإِن ٱْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُھنَّ َثَلاَثُة َأْشُھٍر " یعني:آن زناني کھ از 
حیض یائسھ مي شوند، اگر در علت یائسھ شدنشان شک داشتید کھ آیا بھ خاطر رسیدن بھ حد یائسگي است، 

یا بھ خاطر عارضھ مزاجي است در صورتي کھ طالقشان دادید باید سھ ماه عده نگھ بدارند)

ئ ی

س

مأیوس شدند - نا امید شدند (یأس عبارت از حالتي است کھ یقین کني آن چیزي کھ امید و انتظارش را داري يِئسواْـ45
تحقق نخواھد یافت و نقیض این حالت را "رجاء : امید" گویند)

ئ ی

س

اي (حرف ندا)ياـ46
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يا أَسفَٰی ـ47
اي فوران خشم و انتقام و ای اندوه(کلمھ اسف بھ معناي اندوه توأم با غضب است و گاھي در تک تک آن 

دو نیز استعمال مي شود. "اسف" در اصل بھ معنی فوران خون قلب و میل شدید بھ انتقام است و چنانچھ بر 
اثر کظم غیظ یا ترحم و یا ناتوانی در گرفتن انتقام، این احساس در جھت انتقام گیری اعمال نگردد منجر بھ 

حالت گرفتگي و اندوه مي شود. عبارت "َیا َأَسَفىٰ َعَلىٰ ُیوُسَف" بھ این معنی است کھ ھر وقت ذھنم بر 
موضوع یوسف، تمرکز می کند دچار خشم و اندوه شدید می شوم و آتش انتقام درونم شعلھ ور می گردد)

س

ف

ی

مژده - بشارتيا بشرٰى ـ48
ب

ش

ى

يا حسرتنا ـ49
ای حسرت بر ما (حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از ھر چیزي کھ ملبس بھ آن است و کنایھ 

از برمال شدن ناتوانیھاست ھمچنین اندوه ندامت از فرصتي کھ از دست رفتھ از آن جھت کھ جھالتي کھ 
مسبب آن بوده بر مال شده است)

س

تن

خشکياِبٍس ـ50
ب

س

خشک ھاياِبساٍتـ51
ب

س

ت

یاقوتياقُوت ـ52
ت

ابا دارد - امتناع مي کند - نمي خواھديأْبيـ53
ب

ی

کھ بیاید (عبارت "َیْوَم َیْأِت َلا َتَکلَُّم َنْفٌس ِإلَّا ِبِإْذِنِھ " یعني : روزي كھ چون فرا رسد، ھیچ كس جز بھ اجازه يأِْت ـ54
او سخن نمي گوید)

ت

مي آورد(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يأِْت ِبــ55
ت

تا بھ حالتی بینا بیاید(منظور حضرت یوسف این بود کھ وقتی پدر نزد من می آید بینا باشد. جزمش بھ دلیل يأِْت بِصرياً ـ56
جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)

ت

ب

ص

ی

مشورت میکنند(از مصدر ائتمار بھ معناي مشورت و خیرخواھي  و ضد خیانت است)يأْتِمرونَ ـ57
ت

مي آیند ( جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يـأْتواْ ـ58
ات

کھ بیاورنديـأْتواْ ِبــ59

ات

کھ بیاورنديـأْتواْ ِبــ60

ات

تا نزد تو بیاینديأْتوک ـ61
ت

ک

تا نزد تو بیاورند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يأْتوک ِبــ62
ت

ک

کھ نزد شما بیاینديأْتوکُم ـ63
ت

ک

نزد ما بیاینديأْتونناـ64
ت

نن

کھ نزد من بیاینديأْتوِني ـ65
ت

ی

کھ نزد او بیاید  - بھ پیشگاه او بیایديأِْتِه ـ66
ت

کھ نزدشان بیایديأِْتِهم ـ67
ت

مي آیديأِْتيـ68
ت

ی

کھ بیایديأِْتي ـ69
ت

ی
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کھ بیاورديأِْتي ِبــ70
ت

ی

آن دو نفر مرتکب آن میشونديأِْتياِنها ـ71
تی

ان

کھ نزد تو بیایديأِْتيک ـ72
تی

ک

کھ نزد شما بیاید (حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)يأِْتيکُمـ73
تی

ک

براي شما مي آورديأِْتيکُم ِبــ74

تی

ک

کھ نزد شما دو نفر بیایديأِْتيکُما ـ75
تی

ک

مي آیند (مؤنث)يأِْتني ـ76
تی

يأِْتني ٱلْفَاِحشةَـ77
آن زنان مرتکب زنا مي شوند (در اصل فاحشة را بھ محدوده ای تشبیھ کرده کھ آنان واردش می شوند. 

فاحشھ :طبق روایات وارده از ائمھ اھل بیت (علیھم السالم) گناھي ظاھر و فاش از قبیل زنا و یا ناسزا و یا 
اذیت اھل خانھ)

تی

ال

ف

ش

آن زنان مرتکب زنایي می شوند (در  اصل بھ معنی" فاحشھ ای بیاورند" می باشد فاحشھ :طبق روایات يأِْتني ِبفَاِحشٍةـ78
وارده از ائمھ اھل بیت (علیھم السالم) گناھي ظاھر و فاش از قبیل زنا و یا ناسزا و یا اذیت اھل خانھ)

تی

ب

ف

ش

نزد ما مي آیديأِْتيناـ79
تی

کھ براي ما بیاورديأِْتينا ِبــ80

تی

تا نزد تو بیاینديأِْتينک ـ81
تی

ک

بھ سویتان بیاید کھ قطعًا می آیديأِْتينکُمـ82
تی

ک

قطعًا نزد آنان مي آیديأِْتينهم ـ83
تی

باید برایم بیاورديأِْتيني ِبــ84

تی

ی

برایم مي آورديأِْتيِني ِبــ85

تی

ی

کھ برایم بیاورديأِْتيِني ِبِهـ86

تی

ی

ب

بھ سراغش مي آید - نزدش مي آید - بھ سویش مي آیديأِْتيِه ـ87
تی

بھ سراغش مي آید - نزدش مي آید - بھ سویش مي آیديأِْتيها ـ88
تی

کھ بھ سراغشان مي آید - کھ نزدشان مي آید - کھ بھ سویشان مي آیديأِْتيهمـ89
تی

کھ بھ سراغشان مي آید - کھ نزدشان مي آید - کھ بھ سویشان مي آید(حرکت میم بھ دلیل تقارنش با حرف يأِْتيهم ـ90
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

تی

بھ سراغشان مي آید - نزدشان مي آید - بھ سویشان مي آیديأِْتيِهم ـ91
تی
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قومي وحشي کھ ذوالقرنین با ساختن سدي در مقابل آنان مانع ھجومشان گردیديأْجوجـ92

يأْخذَـ93
کھ بگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" 
َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " 
َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، 

عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذُ ـ94
مي گیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" 
َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " 
َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، 

عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذَکُم ـ95
کھ شما را بگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 
گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

ک

يأْخذُواْ ـ96
کھ بگیرند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذُونَ ـ97
مي گیرند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذُونها ـ98
آن را مي گیرند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذُوهـ99

کھ او را بگیرند (در عبارت"َوَھمَّْت ُکلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِھْم ِلَیْأُخُذوُه ")(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است 
مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول 

نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی 
بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي 

جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر 
است)

يأْخذُوه ـ100

آن را مي گیرند ( در عبارت "َوِإن َیْأِتِھْم َعَرٌض مِّْثُلُھ َیْأُخُذوُه "جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ 
قبلي است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

يأْخذْه ـ101

تا آن را بگیرد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با 
دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا 

قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ 
معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت 

معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 
جھات دیگر است)
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يأْخذَهم ـ102
کھ آنان را بگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 
گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

کھ اجازه دھد - کھ اذن دھديأْذَنَـ103

بھ دروغ بافتھ بودند(افک بھ معناي گرداندن ھر چیزي است از صورت اصلیش و لذا بھ دروغ ھم افک مي يأِْفکُونَـ104
گویند)

ف

ک

کھ بخورديأْکُلَـ105
ک

مي خورديأْکُلُ ـ106
ک

آن دو مي خورند ("َکاَنا َیْأُکَلاِن " : مي خوردند)يأْکُلَاِنـ107
ک

يأْکُلْنـ108
ِلَک َسْبٌع ِشَداٌد َیْأُکْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُھنَّ:می خورند آنچھ را برایشان از  مي خورند (در عبارت "ُثمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد َذ ٰ

پیش فراھم کردید"ھفت سال سختي و قحطي بھ درندگاني خون  آشام تشبیھ شده کھ بھ مردم حملھ مي آورند و 
ایشان را دریده و مي  خورند، ولي اگر مردم ذخیره اي داشتھ باشند، این درنده ھا آن ذخیره  ھا را مي خورند 

و کاري بھ مردم ندارند .پس "َیْأُکْلَن" بھ سبع شداد برمي گردد و چون شداد جمع مکسر شدید است، فعل 
مؤنث آورده شده است)

ک

کھ بخورنديأْکُلُواْ ـ109
ک

مي خورنديأْکُلُونَ ـ110
ک

کھ او را بخورديأْکُلَه ـ111
ک

آنان را مي خورديأْکُلُهنـ112
ک

رنج مي برنديأْلَمونَ ـ113

امر مي کند - فرمان مي دھد ("َکاَن َیْأُمُر": امر مي کرد)يأْمر ـ114

بھ شما امر مي کند - بھ شما فرمان مي دھديأْمرکُم ـ115
ک

کھ بھ شما فرمان دھد -کھ بھ شما امرکنديأْمرکُمـ116
ک

يأْمرونَ ـ117

امر مي کنند(در عباراتی نظیر "َوْلَتُکن مِّنُکْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِبـٱْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن ٱْلُمنَکِر: 
و باید از شما گروھي باشند کھ بھ سوي ھمھ ي خیر و خوبیھا دعوت نمایند و بھ کارھاي معروف (شناختھ 
شده و مردم پسند) امر کنند و از کارھاي زشت بازدارند"، از آنجایی کھ در قرآن کریم بھ دفعات از اجبار 

نمودن مردم بھ دینداری نھی نموده است(مانند "َلا ِإْکَراَه ِفي ٱلدِّیِن: در دین، ھیچ اکراه و اجباري نیست") این 
امر ونھی در مورد کارھایی است کھ بھ حقوق انسانھا نسبت بھ یکدیگر مرتبط است نھ رفتاری کھ ھر 

انسانی با پروردگار خود دارد، مثًال کسی کھ بھ مردم ظلم می کند را باید امر نمود کھ با عرف جامعھ یا 
ھمان معروف سازگار شود البتھ در مرحلھ اول باید با مالیمت و سخن لّین و نرم و در مراحل انتھایی بھ 
سراغ اجبار و امر و نھی رفت و مسلمًا امر و نھی و اجبار کردن مردم بھ انجام امور دینی کھ رابطھ بین 

آنھا و پروردگارشان می باشد، مخالفت صریح با کالم پروردگار است و اتفاقًا کسی کھ مردم را در این 
مورد مجبور می سازد را باید مجبور و امر ونھی نمود تا دست از عمل ناشایستش کھ باعث تنفر مردم از 

دین می شود، بردارد)
آنان را امر مي کند -بھ آنان فرمان مي دھديأْمرهمـ118

احساس امنیت کننديأْمنواْ ـ119

از ناحیھ شما احساس امنیت کننديأْمنوکُم ـ120
ک
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يباِيعنک ـ121

آن زنان با تو بیعت کنند (وقتي مي گویند با کسي بیعت کرد یعني عھد کرد کھ تا حد توانش از او اطاعت کند 
و این کلمھ از ماده بیع (بھ معني دادن کاال و گرفتن بھاي آن است) و چون رسم عرب  و ھمچنین در ایران 

این بود کھ وقتي مي خواستند معاملھ را قطعي کنند، بھ یکدیگر دست مي دادند و گویا با این عمل مسالھ نقل و 
انتقال را نشان مي دادند چون نتیجھ نقل و انتقال کھ ھمان تصرف است بیشتر بھ دست ارتباط دارد لذا دست 

بھ دست یکدیگر مي زدند و بھ ھمین جھت دست زدن بھ دست دیگري در ھنگام بذل اطاعت را مبایعھ و 
بیعت مي خواندند و حقیقت معنایش این بود کھ بیعت کننده دست خود را بھ بیعت شونده مي بخشید و بھ بیعت 

شونده مي گفت : این دست من مال تو است وھر کاري مي خواھي با آن انجام بده)

یب

ای

ک

يباِيعونَ ـ122

بیعت مي کنند (وقتي مي گویند با کسي بیعت کرد یعني عھد کرد کھ تا حد توانش از او اطاعت کند و این 
کلمھ از ماده بیع (بھ معني دادن کاال و گرفتن بھاي آن است) و چون رسم عرب  و ھمچنین در ایران این 
بود کھ وقتي مي خواستند معاملھ را قطعي کنند، بھ یکدیگر دست مي دادند و گویا با این عمل مسالھ نقل و 

انتقال را نشان مي دادند چون نتیجھ نقل و انتقال کھ ھمان تصرف است بیشتر بھ دست ارتباط دارد لذا دست 
بھ دست یکدیگر مي زدند و بھ ھمین جھت دست زدن بھ دست دیگري در ھنگام بذل اطاعت را مبایعھ و 

بیعت مي خواندند و حقیقت معنایش این بود کھ بیعت کننده دست خود را بھ بیعت شونده مي بخشید و بھ بیعت 
شونده مي گفت : این دست من مال تو است وھر کاري مي خواھي با آن انجام بده)

یب

ای

يباِيعونکـ123

با تو بیعت مي کنند (وقتي مي گویند با کسي بیعت کرد یعني عھد کرد کھ تا حد توانش از او اطاعت کند و 
این کلمھ از ماده بیع (بھ معني دادن کاال و گرفتن بھاي آن است) و چون رسم عرب  و ھمچنین در ایران 

این بود کھ وقتي مي خواستند معاملھ را قطعي کنند، بھ یکدیگر دست مي دادند و گویا با این عمل مسالھ نقل و 
انتقال را نشان مي دادند چون نتیجھ نقل و انتقال کھ ھمان تصرف است بیشتر بھ دست ارتباط دارد لذا دست 

بھ دست یکدیگر مي زدند و بھ ھمین جھت دست زدن بھ دست دیگري در ھنگام بذل اطاعت را مبایعھ و 
بیعت مي خواندند و حقیقت معنایش این بود کھ بیعت کننده دست خود را بھ بیعت شونده مي بخشید و بھ بیعت 

شونده مي گفت : این دست من مال تو است وھر کاري مي خواھي با آن انجام بده)

یب

ای

ک

طلب کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يبتِغ ـ124
یب

ت

طلب مي کنند - مي طلبنديبتغونَـ125
یب

ت

يبتکُن ـ126
حتما مي شکافند(عرب جاھلیت را رسم بر این بود کھ گوش ماده شتري کھ پنج شکم زائیده باشد (بحیره) و 
شتري کھ بھ عنوان وفاء بھ عھد رھا مي کردند (سائبھ) را مي شکافتند تا اعالم کنند کھ این حیوان آزاد است 

و در نتیجھ خوردن گوشت آن بر ھمھ جایز است)

یب

ت

ک

تا بیازماید - تا خالص و پاک گرداند(ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ يبتِلي ـ127
طور دیگر، بھ منظور آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

یب

تل

ی

تا شما را بیازماید (ازمصدر ابتالء بھ معناي انتقال چیزي از حالي بھ حالي و طوري بھ طور دیگر، بھ يبتِليکُم ـ128
منظور آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا آن است)

یب

تل

ی

ک

يبثُّ ـ129
پخش مي کند - مي گستراند - مي پراکند - منتشرمي کند(از مصدر بث بھ معناي متفرق کردن و افشاندن 

است و بث جنبندگان بھ معناي این است کھ خداي تعالي آنھا را در زمین منتشر و متفرق کرده، ھمچنان کھ 
در جاي دیگر در باره خلقت انسان فرموده : ثم اذا أنتم بشر تنشرون)

یب

ث

با کندن خاکھا در زمین جستجو می کرد (کلمھ بحث در اصل بھ معناي جستجوي چیزي از البھ الي خاکھا يبحثُ ِفي ٱلْأَرِضـ130
بوده، سپس در مورد ھر جستجوئي استعمال شده است)

یب

ث

ف

ی

ض

بخل مي ورزد (کلمھ بخل در مقابل کلمھ "اعطاء : دادن" بھ معناي ندادن است)يبخلُ ـ131
یب

بخل بورزد (کلمھ بخل در مقابل کلمھ "اعطاء : دادن" بھ معناي ندادن است.جزمش بھ دلیل شرط شدن براي يبخلْ ـ132
جملھ بعدي است)

یب

بخل مي ورزند (کلمھ بخل در مقابل کلمھ اعطاء ( دادن) و بھ معناي ندادن است)يبخلُونَـ133
یب

يبِدئ ـ134
بھ وجود مي آورد - باعث بوجود آمدن (چیزي) براي اولین بار مي گردد - پدید مي آورد("ِإنَُّھ ُھَو ُیْبِدُئ 

َوُیِعیُد"یعني خداي تعالي ھم براي اولین بار چیزي را پدید مي آورد و ھم چیزي را کھ قبًال پدید آورده و از 
بین رفتھ را دوباره بر مي گرداند)

یب

ئ
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شروع مي کند - آغاز مي نمایديبدأُ ـ135
یب

کھ دگرگون سازد - کھ تبدیل کند - کھ عوض کنديبدلَ ـ136
یب

مبدل مي کند - عوض مي کنديبدلُ ـ137
یب

دگرگون سازد - تبدیل کند -عوض کند(جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يبدلْ ـ138
یب

بھ ما عوض دھد - براي ما تبدیل کنديبِدلَنا ـ139
یب

لن

حتمًا براي آنھا تبدیل کنديبدلَنهمـ140
یب

لن

کھ دگرگون سازند - کھ تبدیل کنند - کھ عوض کننديبدلُواْ ـ141
یب

آن را دگرگون مي سازند -آن را تبدیل مي کنند - آن را عوض مي کننديبدلُونهـ142
یب

کھ براي او تبدیل کنديبِدلَه ـ143
یب

کھ براي آن دو تبدیل کنديبِدلَهماـ144
یب

کھ آشکار کنديبِديـ145
یب

ی

محلي را گویند کھ قبال آب در آن بوده و سپس خشک شده استيبساً ـ146
یب

س

گسترش مي دھد-وسعت مي دھديبسطُ ـ147
یب

س

يبسطُواْ ـ148

مي گشایند - گسترش مي دھند-وسعت مي دھند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است . 
"َیْبُسُطوْا ِإَلْیُکْم َأْیِدَیُھْم "یعني : دستھایشان را (بھ اسارت، آزار و کشتن) بر ضد شما مي گشایند . بسط ید در 

یک شخص توانگر بھ معناي بذل و بخشش مال و احسان بھ مستحقین است و بسط ید در یک زمامدار 
قدرت بر اداره امور مملکت است بدون اینکھ مزاحمي در کارش باشد و بسط ید در یک مامور و مجري 

دستور دولت در باره یک مجرم بھ معناي زدن و بستن و شکنجھ کردن آن مجرم است . 
و بسط ید مالئکھ در عبارت "ٱْلَمَلاِئَکُة َباِسُطوْا َأْیِدیِھْم "بھ معناي شروع بھ عذاب گناھکاران و ستمگران 

است . عبارت "ِإْذ َھمَّ َقْوٌم َأن َیْبُسُطوْا ِإَلْیُکْم َأْیِدَیُھْم " یعنی: ھنگامی کھ قومی تصمیم گرفتند کھ بھ سوی شما 
دست درازی کنند )

یب

س

آن را گسترش مي دھد- آن را وسعت مي دھديبسطُه ـ149
یب

س

بشارت مي دھديبشر ـ150
یب

ش

کھ بشارت دھديبشر ـ151
یب

ش

تو(مؤنث) را بشارت مي دھديبشرِک ـ152
یب

ش

ک

تو را بشارت مي دھديبشرک ـ153
یب

ش

ک

آنان را بشارت مي دھديبشرهم ـ154
یب

ش

مي بینند - ببیننديبِصرونَ ـ155
یب

ص

يبصرونهمـ156
آنان را نشانشان میدھند (مصدر تبصیر کھ فعل یبصر از آن مشتق است، بھ معناي نشان دادن و روشن گري 

است و معناي عبارت "َوَلا َیْسَأُل َحِمیٌم َحِمیمًا ُیَبصَُّروَنُھْم" کھ خویشاوند ھر کسي را بھ او نشان مي دھند، 
ولي او بھ خاطر گرفتاریھاي خودش احوالي از آنان نمي پرسد)

یب

ص

یقینًا درنگ و ُکندي مي کند - حتمًا پا بھ پا مي کند (تبطئھ کھ مصدر باب تفعیل است و فعل یبطئن از آن يبطِّئَن ـ157
مشتق شده است و ھمچنین مصدر باب افعال این ماده، یعني کلمھ ابطاء بھ معناي تاخیر در عمل است)

یب

ئ
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کھ بھ سختي برخورد کند - کھ با خشم و صولت بگیرد (َبْطش: گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر يبِطش ـ158
کردن)

یب

ش

با خشم و صولت بگیرند -بھ سختي برخورد کنند (َبْطش: گرفتن چیزي با خشم وصولت-دستگیر کردن)يبِطشونَـ159
یب

ش

کھ باطل کند - کھ نابود کنديبِطلَ ـ160
یب

کھ برانگیزد - کھ مبعوث کند (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثَـ161
یب

ث

برانگیختھ مي شود-بر پا داشتھ مي شود(بعث : برانگیختن و چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثُـ162
یب

ث

بر مي انگیزد - مبعوث مي کند (بعث :برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثُ ـ163
یب

ث

کھ تو را برانگیزد - کھ تو را مبعوث کند (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثَک ـ164
یب

ث

ک

شما را برمي انگیزد - شما را مبعوث مي کند (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثُکُم ـ165
یب

ث

ک

کھ حتمًا بر مي انگیزد - کھ حتمًا مبعوث مي کند (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت يبعثَنـ166
دادن)

یب

ث

برانگیختھ مي شوند-بر پا داشتھ مي شوند(بعث : برانگیختن و چیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يبعثُونَ ـ167
یب

ث

آنان را برمي انگیزد - آنان را مبعوث مي کند (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت يبعثُهمـ168
دادن.میم  آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

یب

ث

مي خواھند - طلب مي کنند-ستم می کنند(در عباراتی نظیر"ِإَذا ُھْم َیْبُغوَن ِفي ٱْلَأْرِض ِبَغْیِر ٱْلَحقِّ ")يبغونَـ169
یب

درمورد شما مي خواھند - در مورد شما طلب مي کنند (میم  آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید يبغونکُمـ170
دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

یب

ک

درمورد آن مي خواھند - در مورد آن طلب مي کنند (عبارت "َیْبُغوَنَھا ِعَوجًا " یعني : میخواھند آن را [با يبغونهاـ171
وسوسھ و اغواگري] كج نشان دھند)

یب

ستم مي کند (بغي : طلب کردن حق دیگران از راه تعدي بر آنان)يبِغي ـ172
یب

ی

باقي مي مانديبقَٰيـ173
یب

ی

مي گریند - گریھ مي کننديبکُونَ ـ174
یب

ک

يبِلس ـ175
درمانده و نا امید و خاموش مي شوند (ازابالس بھ معناي اندوھي است کھ از شدت گرفتاري بھ دل روي 
مي آورد و چون مبلس و اندوھگین بیشتر اوقات خاموش و از فرط اندوه ھر کار مھمي را ھم فراموش 

مي کند، از این جھت بھ کسي ھم کھ در مباحثھ و محاکمھ، دلیلش کـُند و سست شود، مي گویند "ابلس فالن : 
فالني واماند و خاموش شد" . بنا بر این، معنائي کھ مناسب با جملھ"ُیْبِلُس ٱْلُمْجِرُموَن " باشد، این است کھ 

بگوییم :مجرمان خاموش مي شوند و حجتي در دست ندارند)

یب

س

کھ برسد (عبارت "َحتَّيٰ َیْبُلَغ ٱْلِکَتاُب َأَجَلُھ" یعني : تااینکھ ِعّده وفات بھ سر رسد)يبلُغَ ـ176
یب

کھ آن دو برسنديبلُغاـ177
یب

يبلُغن ـ178
کھ بھ طور کامل برسد ( در عبارت "ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعنَدَک ٱْلِکَبَر" کلمھ إّما مرکب است از ان شرطیھ و ماي 

زائده و اگر این ما، زائده نبود جائز نبود کھ نون تاکید ثقیلھ در آخر فعل شرط کھ یبلغ باشد، در آید، اثر ماء 
زائده این است کھ چنین کاري را تجویز مي کند)

یب

ابالغ مي کنند - مي رساننديبلِّغونَـ179
یب

تا بیازماید (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)يبلُواْ ـ180
یب

تا شما را بیازماید (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)يبلُوکُم ـ181
یب

ک

شما را آزمایش مي کند(میم  آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. يبلُوکُم ـ182
از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)

یب

ک
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مسلمًا شما را آزمایش مي کند(میم  آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ يبلُونکُمـ183
است. از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)

یب

ک

تا مرا بیازماید (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)يبلُوِنيـ184
یب

ی

تا بیازماید (از کلمھ بالء بھ معناي آزمایش و نیز شناسایي و کشف نھاني ھا است)يبِلي ـ185
یب

ی

بي نتیجھ و نابود است - ھالک مي شوديبور ـ186
یب

يبيتونَ ـ187
شب را درک مي  کنند - شب نشیني مي کنند (از کلمھ بیتوتھ بھ معناي ادراک شب است چھ باخواب ھمراه 
باشد و یا نباشد مراد از بیتوتھ در شب در حال سجده و حال ایستاده در عبارت "َوٱلَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّھْم ُسجَّدًا 

َوِقَیامًا "این است کھ : شب را بھ عبادت خدا بھ آخر مي رسانند و در عبارت "َوٱللَُّھ َیْکُتُب َما ُیَبیُِّتوَن َفَأْعِرْض 
َعْنُھْم "منظور نقشھ ھاي و حیلھ ھایي است کھ در شب نشیني ھاي خود مي اندیشند)

یب

یت

يِبيتونَ ـ188
شب را بھ صبح مي رسانند (از کلمھ بیتوتھ بھ معناي ادراک شب است چھ باخواب ھمراه باشد و یا نباشد 

مراد از بیتوتھ در شب در حال سجده و حال ایستاده در عبارت "َوٱلَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّھْم ُسجَّدًا َوِقَیامًا "این است 
کھ : شب را بھ عبادت خدا بھ آخر مي رسانند و در عبارت "َوٱللَُّھ َیْکُتُب َما ُیَبیُِّتوَن َفَأْعِرْض َعْنُھْم "منظور 

نقشھ ھاي و حیلھ ھایي است کھ در شب نشیني ھاي خود مي اندیشند)

یب

یت

تا بیان کند - تا آشکار کند(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يبينـ189
یب

ی

بیان مي کند - آشکار مي کنديبين ـ190
یب

ی

کھ بیان کند - کھ آشکار کنديبين ـ191
یب

ی

حتمًا بیان مي کند - حتمًا آشکار مي کنديبيننـ192
یب

ین

آن را بیان مي کند - آن را آشکار مي کنديبينهاـ193
یب

ین

يتامٰي ـ194
یتیمان (کلمھ "یتامي" جمع یتیم است، کھ بھ معناي کودک پدر مرده است و بھ کودکي کھ مادرش مرده 

باشد، یتیم نمي گویند، بعضي گفتھ  اند : یتیم در انسانھا از طرف پدر و در سایر حیوانات از طرف مادر 
است)

یت

ی

يتأَخر ـ195
کھ تأخیر پیدا کند - کھ عقب بیفتد (منظور از تقدم،در عبارت "ِإنََّھا َلِإْحَدي ٱْلُکَبِر َنِذیرًا لِّْلَبَشِر ِلَمن َشاَء ِمنُکْم 

َأن َیَتَقدََّم َأْو َیَتَأخََّر " پیروي کردن از حق است کھ مصداق خارجیش ایمان و اطاعت است و منظور از 
تاخر، پیروي نکردن است کھ مصداقش کفر و معصیت است و معنایش این است کھ : از این جھت از 

بزرگترین آیات الھي است کھ نذیر است براي ھمھ بشر، چھ آنھایي از شما کھ حق را پیروي مي کنند و چھ 
آنھایي از شما کھ حق را پیروي نمي کنند)

یت

جایگزین کند - تبدیل کند (در اصل "َیَتَبدَّْل" بوده و جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است و يتبدِل ـ196
حرف الم در انتھاي آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدیددار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

یت

ب

کھ نابود کنند - کھ ھالک گرداننديتبرواْ ـ197
یت

ب

يتِبع ـ198

پیروي مي کند( "ما" در عبارت " َوَما َیتَِّبُع ٱلَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّھ ُشَرَکاَء " معنی آنچھ می دھد و معنی 
آیھ چنین می شود: آگاه باشید کھ بھ یقین فقط برای اهللا است ھر کس در آسمانھا و ھرکس در زمین است و 

آنچھ پیروي مي كنند كساني كھ دیگران را جاي اهللا می خوانند، بھ عنوان شریکان، آنان جز از گمان پیروي 
نمي کنند و آنان جز با گمان و تخمین و بدون علم، سخني نمي گویند(آن کسی کھ او را شریک پروردگار در 

اداره جھان فرض نموده اند و بھ جای اطاعت از پروردگار از او اطاعت می کنند، خودش مال پروردگار 
است و اختیار خودش را ھم ندارد تا چھ رسد بھ داشتن اختیار اداره چیز دیگری را))

یت

ب

کھ پیروي شوديتبع ـ199
یت

ب

پیروي کند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)يتِبع ـ200
یت

ب

پیروي مي کننديتِبعونَـ201
یت

ب

در پي آن استيتبعهاـ202
یت

ب
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آنان را پیروي مي کنديتِبعهم  ـ203
یت

ب

اقامت مي کند - مسکن مي گزینديتبوأُ ـ204
یت

ب

تا آشکار شوديتبين ـ205
یت

بی

جرعھ جرعھ و دائم مي نوشد و سر می کشد(کلمھ تجّرع بھ معناي نوشیدن  بھ طور جرعھ جرعھ و دائم يتجرعه ـ206
است)

یت

از آن دوري مي کند -از آن اعراض مي کند (ازمعاني باب تفّعل اجتناب کردن فاعل از ماده فعل مي باشد. يتجنبها ـ207
جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار مي گیرد)

یت

نب

با یکدیگر بگو مگو مي کنند - براي ھم دلیل مي آورنديتحاجونَ ـ208
یت

قبول حکم و داوري مي کنید(َیَتَحاَکُموْا ِإَلي ٱلطَّاُغوِت :حکم وداوري نزد طاغوت مي برید)يتحاکَمواْ ـ209

یت

ک

با یکدیگرآھستھ صحبت مي کننديتخافَتونَ ـ210

یت

ف

ت

او را آشفتھ حال کرده -تعادل رواني و عقلیش را مختل ساختھ (کلمھ خبط بھ معناي کج و معوج وغیر يتخبطُهـ211
طبیعي و نا منظم راه رفتن است)

یت

ب

يتِخِذـ212

بگیرد(در اصل "َیتَِّخْذ" بوده و جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است و حرف ذال در 
انتھاي آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدیددار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. کلمھ اخذ ھم بھ معنی 

گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد 
و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا 
گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس 
در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از 

جھتي بھ جھات دیگر است)

یت

يتِخذَ ـ213
کھ بگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" 
یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" 
َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " 
َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، 

عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

یت

يتِخذُ ـ214
مي گیرد-محسوب می کند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر 

برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست 
نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و 
ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال 

ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

یت

يتِخذُواْ ـ215
کھ بگیرند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

یت

يتِخذُونَـ216
مي گیرند(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

یت
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يتِخذُونک ـ217

تو را مي گیرند (ِإن َیتَِّخُذوَنَک ِإلَّا ُھُزوًا : جز بھ مسخره ات نمي گیرند. کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست 
است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول 

نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی 
بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي 

جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر 
است)

یت

ک

يتِخذُوهـ218

آن را بگیرند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است. کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با 
دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا 

قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ 
معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت 

معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ 
جھات دیگر است)

یت

يتِخذَهاـ219
کھ آن را بگیرد(کلمھ اخذ ھم بھ معنی گرفتن با دست است مثل"َأَخَذ ِبَرْأِس َأِخیِھ: قسمتی از سر برادرش را 

گرفت" یا گرفتن از جنس گرفتن عھد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و ... کھ در آن الزامًا دست نقشی ندارد 
مانند:" َأَخَذ ٱللَُّھ ِمیَثاَق ٱلنَِّبیِّْیَن" و یا گرفتن بھ معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و ھالک کردن 

مثل: " َفَأَخَذُھُم ٱللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم "پس در حقیقت معناي جامعي کھ در ھمھ این موارد از استعمال ماده اخذ دیده 
مي شود ، عبور دادن چیزي از جھتي بھ جھات دیگر است)

یت

مورد دستبرد قرار مي گیرند(خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)يتخطَّف ـ220
یت

ف

کھ شما را بربایند(خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است.حرف الم در انتھاي آن بھ يتخطَّفَکُمـ221
دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدیددار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

یت

ف

ک

کھ تخلف کننديتخلَّفُواْ ـ222
یت

ف

يتخيرونَ ـ223
بر مي گزینند - انتخاب مي کنند (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر 

مي نامیم، بدان جھت است کھ آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این 
خیر است و معلوم است از بین چند چیز ما آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

یت

ی

يتذَکَّر ـ224
کھ متذکر شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 

نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 
اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

یت

ک

يتذَکَّر ـ225
متذکر مي شود - یادآور مي شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل 

شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، 
پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

یت

ک

يتذَکَّرونَ ـ226
متذکر مي شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات 
بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

یت

ک

کھ بھ یكدیگرباز گردند ( دوباره با ھم ازدواج کنند)يتراجعاـ227
یت

انتظار مي برند - منتظر ھستند(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)يتربص ـ228
یت

ب

ص

منتظر بمانید(کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي حبس و جلوگیری)يتربصن ـ229
یت

ب

ص

يتربصونَـ230
بھ انتظار مي نشینند- منتظر مي مانند- منتظرند (کلمھ تربص ھم بھ معناي انتظار مي آید و ھم بھ معناي 

حبس و جلوگیری. عبارت "ٱلَِّذیَن َیَتَربَُّصوَن ِبُکْم " یعني : آنان کھ در مورد شما منتظرند(شما را زیر نظر 
دارند))

یت

ب

ص

يترددونَـ231
سرگردانند- پی در پی رفت و برگشت می کنند(عبارت "َفُھْم ِفي َرْیِبِھْم َیَتَردَُّدوَن:پس آنھا در شکشان پی در 
پی رفت و برگشت می کنند" یعنی دچار وسواس فکری اند با دلیلی منطقی مدت کوتاھی شکشان برطرف 

می شود ولی دوباره شک بھ سراغشان می آید و این رفت و برگشت پیاپی تکرار می شود )

یت

انتظار مي کشید ("َفَخَرَج ِمْنَھا َخاِئفًا َیَتَرقَُّب ":ترسان و نگران در حالي کھ [حوادث تلخي را] انتظار يترقَّب ـ232
میکشید از شھر بیرون رفت)

یت

ب

کھ رھا مي شوديترک ـ233
یت

ک
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کھ رھا مي شونديترکُواْ ـ234
یت

ک

تا رشد و نمو کند - پاک مي شود ( از تزکي بھ معني رشد در جھت خیر و برکت است)يتزکَّٰي ـ235
یت

ک

ی

کھ از یکدیگر بپرسنديتساَءلُواْ ـ236

یت

س

از یکدیگر مي پرسنديتساَءلُونَ ـ237

یت

س

يتسلَّلُونَـ238

آھستھ و مخفیانھ خود را بیرون مي کشند (کلمھ تسلل بھ معناي این است کھ کسي خود را از زیر بار و 
تکلیفي بھ طور آرام بیرون بکشد، کھ دیگران نفھمند،یا کھ کسي خود را از میان جمعیتي کم کم وآرام آرام 
بیرون کشد بھ نحوي کھ نخواھد کسي متوجھ شود  و این کلمھ از سل سیف یعني بیرون کردن شمشیر از 

غالف گرفتھ شده . انجام فعلي بھ تدریج از معاني باب تفعُّل است. عبارت "َقْد َیْعَلُم ٱللَُّھ ٱلَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمنُکْم 
ِلَواذًا" یعني : خدا كساني از شما را كھ براي [بي اعتنایي بھ دعوت پیامبر] با پنھان شدن پشت سر دیگران 

آھستھ از نزد او بیرون مي روند مي شناسد)

یت

س

لل

زاري میکنند - اظھار ذلت و درماندگي مي کنند - تضرع مي کننديتضرعونَ ـ239
یت

ض

کھ مي خواھند پاک شوند و مشتاق پاک شدن ھستند - کھ پاک شدن را بپذیرند (از معاني باب تفّعل قبول اثر يتطَهرواْ ـ240
فعل است مانند تعّلم کھ بھ معني تعلیم را پذیرفتن یا ھمان یاد گرفتن است)

یت

خواھان پاکي اند - پاک شدن را مي پذیرند (از معاني باب تفّعل قبول اثر فعل است مانند تعّلم کھ بھ معني يتطَهرونَ ـ241
تعلیم را پذیرفتن یا ھمان یاد گرفتن است)

یت

یکدیگر را مي شناسنديتعارفُونَ ـ242

یت

ف

يتعد ـ243
تجاوز کند (ازعدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني 

را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در 
عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر 

علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

یت

یاد مي گیرنديتعلَّمونَ ـ244
یت

با اشاره چشم  و ابرو بھ مسخره مي گیرنديتغامزونَ ـ245

یت

مي جوشد - مي شکافد (در اصل بھ معني باز کردن وشکافتن است اگر صبح را فجر مي گویند . براي این يتفَجرـ246
است کھ روشني پرده ظلمت را پاره کرده بھ ھمھ جا منتشر مي شود)

یت

ف

آن دو از یکدیگر جدا شدند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)يتفَرقَا ـ247
یت

ف

از یکدیگر جدا مي شوند - متفرق مي شونديتفَرقُونَـ248
یت

ف

کھ بر شما برتري جویديتفَضلَ علَيکُم ـ249

یت

ف

ض

لی

ک

شکافتھ شوند-پاره پاره شوند - متالشي گردند(معني اصلي کلمھ فطر چاک زدن چیزي است از طرف يتفَطَّرنَ ـ250
درازاي آن)

یت

ف

تا آگاھي یابند - تا بفھمند - تا فھمیده شوند(کلمھ فقھ یعني فھمیدن چیزي ودرپي آن در پذیرش و تصدیقش يتفَقَّهواْ ـ251
استقرار یافتن. فقیھ: کسی کھ ھمیشھ و بسیار می فھمد و بر اساس آنچھ فھمیده است، عمل می کند)

یت

ف

مي اندیشند-تفّکر مي کننديتفَکَّرونَ ـ252
یت

ف

ک
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يتفَيأُـ253

سایھ اش برمي گردد - سایھ افکن مي شود (از تفیؤ از في ء بھ معناي سایھ در ھنگام برگشت است و لذا 
مي گویند کلمھ ظل بھ معناي سایھ اول روز و کلمھ في ء بھ معناي سایھ بعد از ظھر تا آخر روز است و 

ظاھرا ظل اعم از في ء است و  تفیؤ بھ معناي بازگشت سایھ در بعد از ظھر است .مقصود از ظل چیزي، 
حد آن چیز است و بھ ھمین جھت آن را از پروردگار متعال نفي و در باره غیر او اثبات کردند.عبارت"َیَتَفیَُّأ 
ِظَلاُلُھ َعِن ٱْلَیِمیِن َوٱْلشََّماِئِل" یعني :"سایھ اش در پیرامونش آمد و شد مي کند" و در ادامھ آیھ اشاره مي کند بھ 

این کھ اجسام با انداختن سایھ شان  بھ روي زمین در برابر خالقشان سجده مي کنند)

یت

ف

يتِق ـ254
بپرھیزد - پروا کند - بترسد (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است. کلمھ تقوي بھ معناي 

آن است کھ انسان خود را از آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است 
تقوی معادل اجتناب از فجور و دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت 

ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی 
و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

یت

بھ شکلی تمام و کمال قبول مي کند(تقبل از قبول کردن رساتر است چون یکی از معانی کھ باب تفعل بھ يتقَبلُ ـ255
اصل فعل اضافھ می کند، قبول و پذیرش اثر فعل است)

یت

ب

کھ پیش افتديتقَدم ـ256
یت

يتقُونَ ـ257
مي پرھیزند - پروا مي کنند - مي ترسند -خود را حفظ مي کنند- تقوا پیشھ می کنند(َکاُنوْا َیتَُّقوَن: تقوا پیشھ 
می کردند. تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار حرام نموده و مداومت 

بر یاد پروردگار متعال)

یت

از او بپرھیزد -از او پروا کند -از او بترسد - مراقب رفتارش در برابر او باشد (جزمش بھ دلیل شرط واقع يتقِْه ـ258
شدن براي جملھ بعدي است)

یت

يتِقيـ259

حفظ مي کند- نگھ داري مي کند (عبارت " َأَفَمن َیتَِّقي ِبَوْجِھِھ ُسوَء ٱْلَعَذاِب َیْوَم ٱْلِقَیاَمِة َوِقیَل ِللظَّاِلِمیَن ُذوُقوْا َما 
ُکنُتْم َتْکِسُبوَن" یعني :"آیا کسي کھ روز قیامت با صورت خود گزند عذاب را دفع کند [مانندکسي است کھ 

ایمن از عذاب است؟] بھ ستمکاران گویند:آنچھ را ھمواره مرتکب مي شدید بچشید."بھ طور طبیعي ھنگامي 
کھ خطري متوجھ صورت انسان مي شود دستھا باال مي آیند تا محافظ صورت شوند ولي عذابي کھ در آیھ 

از آن سخن بھ میان آورده آن چنان ھولناک است کھ دستھا از شدت ترس محافظ صورت نمي گردند لذا  
صورت قبل از بقیھ ي اعضاي با عذاب روبرو مي شود. کلمھ تقوي بھ معناي آن است کھ انسان خود را از 
آنچھ مي ترسد در محفظھ اي قرار دھد .از آنجا کھ تقوی مخالف فجور است تقوی معادل اجتناب از فجور و 
دوري از ھر عملي است کھ با کمال نفس منافات داشتھ باشد کھ در روایت ھم تفسیر شده بھ ورع و پرھیز 
از محرمات الھي بھ عبارت دیگر تقوا معادل است با اطاعت از فرمان الھی و پرھیز از آن چھ پروردگار 

حرام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال)

یت

ی

تكیھ مي دھند (از مصدر إتکاء بھ معناي تکیھ دادن بھ پشتي و یا مثل آن است)يتِکؤونَـ260
یت

ک

يتکَبرونَ ـ261

تکبر مي کنند (تکبر نمایاندن خود با جامھ کبریائي و کبریاء بھ معني بزرگي بسیارو سرخم نیاوردن در 
برابر ھیچ کس است و مبالغھ در کبر را مي رساند و در عظمت ھاي غیر حسي استعمال مي شود، کھ 

برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال  است لذا صفت متکبر تنھا برازنده ي پروردگار تعالي 
است چون اوست کھ بزرگي خویش را از کسي نگرفتھ است وھمانگونھ کھ آن کس کھ لباسي بسیار بزرگتر 

از اندازه ي خود بپوشد خود را زشت کرده است تکبر نیز براي غیر پروردگار زشت و براي پروردگار 
متعال زیباست)

یت

ک

ب

سخن مي گویديتکَلَّم ـ262
یت

ک

سخن مي گوینديتکَلَّمونَ ـ263
یت

ک

یکدیگر را سرزنش و مالمت مي کننديتلَاومونَ ـ264

یت

يتلَقَّيـ265
مي گیرد (کلمھ تلقي و تلقن بھ معناي گرفتن است . و مراد از متلقیان در عبارت " ِإْذ َیَتَلقَّي ٱْلُمَتَلقَِّیاِن َعِن 

ٱْلَیِمیِن َوَعِن ٱلشَِّماِل َقِعیٌد " دو فرشتھ اي است کھ موکل بر انسانند و عمل او را تحویل گرفتھ آن را با نوشتن 
حفظ مي کنند)

یت

ی

دریافت مي کنديتلَقَّي ـ266
یت

ی
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کھ مي خواند- تالوت مي کند(تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ 
نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 
موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک 

ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم 
الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ 
احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 

مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

یت

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

مي خوانند- تالوت مي کنند(تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن الفاظ نیز 
اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک 

موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق یک 
ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین آتیناھم 
الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، بھ 
احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 

مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

یت

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

آن را مي خوانند- آن را تالوت مي کنند(تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني 
آن الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در 

مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از 
طریق یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین 
آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، 

بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 
مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

یت

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده  یکش چند آیھ و پنج یکش چند است و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

از پي او مي آید (از مصدر تلو است، نھ از مصدر تالوت)يتلُوه ـ270
یت

يتلُونه ـ269

يتلُواْ ـ267

يتلُونَـ268
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خوانده مي شود - تالوت مي شود (تالوت ھمانطور کھ برخواندن الفاظ اطالق مي شود، بر القاء معاني آن 
الفاظ نیز اطالق مي گردد و القاء یک معنی بھ این مفھوم است کھ کسی آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد 
یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگری بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و می تواند از طریق 

یک ارتباط ذھنی صورت بگیرد. از امام صادق (علیھ السالم) روایت شده کھ در مورد عبارت "الذین 
آتیناھم الکتاب یتلونھ حق تالوتھ" فرمودند : "آیات آنرا شمرده شمرده مي خوانند و در معناي آن تدبر نموده، 

بھ احکامش عمل میکنند و بھ وعده ھایش امید مي بندند و از تھدیدھایش مي ھراسند و از داستانھایش عبرت 
مي گیرند، اوامرش را  بھ کار بستھ، نواھیش را اجتناب مي کنند

یت

ی

و بھ خدا سوگند، معناي حق تالوت این است، نھ اینکھ تنھا آیاتش را حفظ کنند و حروفش را درس بگیرند و 
سوره ھایش را بخوانند و بند بند آنرا بشناسند کھ مثال فالن سوره ده یکش چند آیھ و پنج یکش چند است . و 

بسیار کساني کھ حروف آن را کامال از مخرج اداء میکنند، ولي حدود آن را ضایع میگذارند، بلکھ تالوت 
بھ معناي تدبر در آیات آن و عمل بھ احکام آنست، ھمچنانکھ خداي تعالي فرموده :"کتاب أنزلناه الیک 
مبارک، لیدبروا آیاتھ"، کتابي است مبارک کھ بتو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند."و درجای دیگر 

فرمودند: یعني وقتي بھ آیات راجع بھ بھشت و دوزخش میرسند مي ایستند و فکر میکنند." بار دیگر 
حضرت در مورد این آیھ فرمودند: "اینان کھ قرآن را بھ حق تالوتش تالوت میکنند، امامان امتند")

تمام مي کند - کامل مي کنديِتمـ272
یت

کھ تمام کند - کھ تکمیل کنديِتم ـ273
یت

کھ آن دو نفر با ھم تماس پیدا کنند (آمیزش کنند)يتماسا ـ274
یت

س

کھ سرگرم بھره گیري شوند-بھ کامرانی بپردازنديتمتعواْـ275
یت

ت

سرگرم بھره گیري انديتمتعونَ ـ276
یت

ت

با تکبر راه مي رود(اصل آن بھ این معنا بوده کھ آدمي پشت و کمر خود را تاب دھد)يتمطَّٰي ـ277
یت

ی

با یکدیگر نجوي میکننديتناجونَ ـ278
یت

بایکدیگر نزاع وستیزه مي کننديتنازعونَ ـ279

یت

یکدیگر را نھي مي کنند - یکدیگر را باز مي دارنديتناهونَـ280
یت

نازل مي شوديتنزلُ ـ281
یت

پنھان شوديتوارٰي ـ282
یت

ی

يتوبـ283
کھ توبھ بپذیرد - کھ بیامرزد ( توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ 

در میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ 

او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

یت

ب

يتوب ِإلَي ـ284
توبھ کرد - بازگشت (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان 

دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ و 
ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ اینکھ 

گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

یت

ب

ال

ی

يتلَٰي ـ271

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



يتوب علَيـ285
توبھ پذیرفت - آمرزید (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ در میان 
دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او توفیق توبھ و 

ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ او، بھ اینکھ 
گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

یت

ب

ی

يتوبواْ ـ286
کھ توبھ کنند - کھ بازگردند ( توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ 
در میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 

توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ 
او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

یت

ب

يتوبونَ ـ287
توبھ مي کنند - باز مي گردند (توبھ در اصل بھ معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبھ عبد و بنده ھمیشھ 

در میان دو توبھ از پروردگار تعالي قرار دارد، یکي رجوع و بازگشت پروردگار بھ او، بھ اینکھ بھ او 
توفیق توبھ و ھدایت دھد و بدین وسیلھ بنده موفق بھ استغفار و توبھ بگردد و دوم رجوع دیگر پروردگار بھ 

او، بھ اینکھ گناھانش را بیامرزد و این توبھ(بازگشت) دوم از سوی پروردگار متعال است)

یت

ب

يتوفَّاکُمـ288
شما را بھ تمام و کمال می گیرد- جان شما را مي گیرد -روح شما را مي گیرد (ازمصدر توفي بھ معناي 

رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل 
ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ مي شود، از این کلمھ استفاده شده است)

یت

ف

ک

يتوفَّاهنـ289
جان آن زنان را مي گیرد(ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور 

کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ مي شود، از 
این کلمھ استفاده شده است. در عبارت "َحتَّىٰ َیَتَوفَّاُھنَّ ٱْلَمْوُت:تا مرگ جانشان را بگیرد"، موت بھ جای 

ملک الموت(فرشتھ ی مرگ) بھ کار رفتھ است)

یت

ف

يتوفَّونَ ـ290
میرانده مي شوند- بھ تمام وکمال قبض روح مي شوند (ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن 

است، البتھ رساندن بطور کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي 
شود گرفتھ مي شود، از این کلمھ استفاده شده است)

یت

ف

يتوفَّونهمـ291
آنان را بمیرانند - جان آنھا را بستانند(ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ 

رساندن بطور کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ 
مي شود، از این کلمھ استفاده شده است)

یت

ف

يتوفَّٰي ـ292
میرانده مي شود(ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور کامل و چون 

بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ مي شود، از این کلمھ 
استفاده شده است)

یت

ف

ی

يتوفَّیـ293
مي میراند - جان می گیرد (ازمصدر توفي بھ معناي رساندن حق بھ صاحب آن است، البتھ رساندن بطور 
کامل و چون بھ ھنگام قبض روح، روح کھ در اصل ھمھ چیز انسان محسوب مي شود گرفتھ مي شود، از 

این کلمھ استفاده شده است)

یت

ف

ی

توّکل کند(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل يتوکَّلْـ294
است.جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)

یت

ک

توّکل مي کند(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل يتوکَّلُـ295
است)

یت

ک

توّکل مي کنند(توکل یعني اختیار خود را در امري بھ دیگري(وکیل) بدھد والزمھ اش اطاعت کامل از وکیل يتوکَّلُونَ ـ296
است)

یت

ک

يتولَّ ـ297
کھ اعراض کند -کھ رو گرداند-کھ کناره گیري کند- کھ دوست بدارد-کھ بھ سرپرستي گیرد(عبارت" َوَمن 
َیَتَولَّ ٱللََّھ َوَرُسوَلُھ َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا" یعنی: و کسی کھ اهللا و رسولش و کسانی را کھ ایمان آوردند را دوست 

اداره کننده امور و سرپرست و صاحب اختیار خود بگیرد

یت

کھ رو بگردانند - کھ پشت کنند - کھ برگردند- روی برگردانده و بی اعتنایی می کنند(در عبارت "َوِإن يتولَّواْـ298
ُتِصْبَک ُمِصیَبٌة َیُقوُلوْا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمن َقْبُل َوَیَتَولَّْوْا " چون جواب شرط برای "" شده جزم گرفتھ است)

یت
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يتولَّونَ ـ299

رو مي گردانند- پشت مي کنند - دست مي گیرند - سرپرست، صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور 
خود می کنند(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی 

نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر 
یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال 

خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد 
حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست 

در امور دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا 
پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي 

دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس 
تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ 
متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش 

مي شود)

یت

يتولَّونه ـ300

او را سرپرست، صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور خود می کنند(کلمھ ولي از ماده والیت است و 
والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ دیگری والیت دارد کھ در مورد 

چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون یا سفیھ، کسي است کھ مالک 
تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي تدبیر امر اموالشان بھ دست 

ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و دوست داشتن  نیز استعمال شده،  و 
این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولي در 

امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ او نسبت بھ خودش باشد و یک 
مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او تقرب جوید، اجازه مي دھد چون 

متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است، پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از 
حب نیست.ولّي ھر کس عبارت است از آن شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي 

است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او در ارثیھ اش مي شود)

یت

آنان را سرپرست، صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور خود کند- از آنان پشتیبانی و طرفداری 
کند(کلمھ ولي از ماده والیت است و والیت در اصل بھ معناي مالکیت تدبیر امر است و کسی نسبت بھ 

دیگری والیت دارد کھ در مورد چگونگی اداره کارھای او، تصمیم گیرنده باشد. مثال ولي صغیر یا مجنون 
یا سفیھ، کسي است کھ مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، با اینکھ خود آنان مالک اموال خویشند، ولي 

تدبیر امر اموالشان بھ دست ولیشان است . این معناي اصلي کلمھ والیت است، ولي در مورد حب و دوست 
داشتن  نیز استعمال شده،  و این بدان مناسبت بود کھ غالبا والیت مستلزم تصرف یک دوست در امور 

دوست دیگر است، یک ولي در امور  کسي کھ تحت سرپرستي او است، دخالت مي کند، تا پاسخگوي عالقھ 
او نسبت بھ خودش باشد و یک مولي علیھ اجازه دخالت در امور خود را بھ ولیش مي دھد، تا بیشتر بھ او 

تقرب جوید، اجازه مي دھد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحي او است،

یت

پس تصرف محبوب در زندگي محب، ھیچگاه خالي از حب نیست. ولّي ھر کس عبارت است از آن 
شخصي کھ متولي و عھده دار کار او باشد و ولي میت آن کسي است کھ بھ امر او قیام مي کند و جانشین او 

در ارثیھ اش مي شود. در عبارت"َوَمن َیَتَولَُّھم مِّنُکْم َفُأْوَلـِٰئَک ُھُم ٱلظَّاِلُموَن" کلمھ "یتولھم"در بسیاری از 
ترجمھ ھا "آنان را دوست بدارد" ترجمھ شده و از آن نتیجھ گیری شده کھ گھر کس ظالمی را دوست بدارد 

خودش ھم ظالم است" کھ نتیجھ ای اشتباه است کھ از اشتباه معنی شدن "َیَتَولَُّھم" ناشی شده است اصل و 
" یعنی "پشت کرد و رو برگرداند" و اگر ھم بھ  ریشھ این کلمھ معنی پشت می دھد ھمان گونھ کھ " َولَّیٰ
معنی دوست گرفتھ می شود بھ این علت است کھ دوست از انسان پشتیبانی می کند پس در اصل آیھ از 
"پشتیبانی و طرفداری" از ظالم نھی می کند وگرنھ انسان مؤمن ھمانگونھ کھ پروردگارش ھمگان را 

دوست دارد، او نیز ھمھ را دوست دارد و خیرشان را می خواھد: "بھ جھان خّرم از آنم کھ جھان خّرم از 
اوست***عاشقم بر ھمھ عالم کھ ھمھ عالم از اوست(سعدی رحمة اهللا علیھ)")

رو مي گرداند - اعراض مي کند ( در عبارت "ُثمَّ َیَتَولَّىٰ َفِریٌق مِّْنُھم" در اینجا باب تفّعل در جھت "دوري يتولَّٰي ـ302
کردن فاعل از ریشھ ي فعل" استعمال شده)

یت

ی

سرپرست، صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور می شود( درعبارت "ُھَو َیَتَولَّى ٱلصَّاِلِحیَن " در يتولَّي ـ303
اینجا باب تفّعل در جھت "قبول اثر فعل" استعمال شده)

یت

ی

یتیم (یتیم  بھ معناي کودک پدر مرده است و بھ کودکي کھ مادرش مرده باشد، یتیم نمي گویند، بعضي يِتيمـ304
گفتھ اند : یتیم در انسانھا از طرف پدر و در سایر حیوانات از طرف مادر است)

یت

ی

يتولَّهم ـ301
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دو یتیم (یتیم  بھ معناي کودک پدر مرده است و بھ کودکي کھ مادرش مرده باشد، یتیم نمي گویند، بعضي يِتيميِنـ305
گفتھ اند : یتیم در انسانھا از طرف پدر و در سایر حیوانات از طرف مادر است)

یت

ی

ی

يِتيهونَـ306

سرگردان ھستند (عبارت "َقاَل َفِإنََّھا ُمَحرََّمٌة َعَلْیِھْم َأْرَبِعیَن َسَنًة َیِتیُھوَن ِفي ٱْلَأْرِض " : [خدا] فرمود: این 
سرزمین مقدس [بھ كیفر نافرماني] تا چھل سال بر آنان حرام شد، ھمواره در طول این مدت در زمیِن 

سرگردان خواھند بود"، بھ این موضوع اشاره دارد کھ :خداي تعالي بھ عنوان عذاب براي بني اسرائیل 
چنین مقدر نمود کھ تا چھل سال موفق بھ داخل شدن در سرزمین مقدس نشوند و از صبح تا شام بھ طرف 
آن سرزمین راھپیمائي بکنند ولي مانند اسب عصاري در آخر روز ببینند کھ در ھمان نقطھ اي ھستند کھ 

صبح از آنجا بھ راه افتاده بودند، نھ قدمي بھ سوي آن سرزمین نزدیک شده باشند و نھ لحظھ اي و روزي بھ 
شھر دیگري از شھرھاي روي زمین برسند و خستگي در آورند و نھ زندگي صحرانشیني داشتھ باشند تا 

چون قبائل بدوي و صحرانشین زندگي کنند)

یت

ی

ثابت و پا بر جا مي کند("َیْمُحوْا ٱللَُّھ َما َیَشاُء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ ٱْلِکَتاِب": اهللا ھرچھ را بخواھد محو می کند و 
ثابت و پا برجا می نماید(نابودی و محو ھر چیز یا ایجاد و استحکام و پا برجا شدن آن در ھر لحظھ در تمام 

ھستی بھ اراده پروردگار بستگی دارد نابودی و محو ھر چیز یا ایجاد و استقرار و پا برجا شدنش در ھر 
زمان و مکان بھ اراده پروردگار بستگی دارد بھ عنوان مثال حکومت فرعون کھ در اوج قدرت و ثبات بود 
را بھ یک لحظھ محو و نابود ساخت و در ھمان لحظھ موسی و قومش کھ خود را در یک قدمی نابودی می 
دیدند را وارث ُملک آنھا نمود و این بر خالف عقیده باطل برخی از جملھ یھودیان است کھ پروردگار پس 
از خلقت جھان آن را بھ حال خود رھا کرده و در امور آن تأثیری نمی گذارد مثل ساعتی کھ کوکش کرده 

اند و بھ کارش ادامھ می دھد) و فقط اصل و اساس کتاب نزد اوست.

یث

ب

ت

امام صادق علیھ السالم در مورد این آیھ مثالی زده اند بھ این مضمون کھ مثًال پروردگار بھ بنی اسرائیل 
فرمود کھ داخل سرزمین مقدس شوید ولی پس از نافرمانی و بھانھ جویی آنھا این فرمانش را محو و بی اثر 
کرد و پس از چھل سال سرگردانی آن را برای فرزندانشان ثابت و مقرر فرمود و ھمچنین مثالی در مورد 

صلھ رحم کھ شخص کھ عمرش رو  بھ اتمام است با صلھ رحم پروردگار مدتی را بھ عمرش اضافھ می 
کند و یا بر عکس با قطع رحم از عمر مقرر کسی می کاھد)

استوار میسازد - ثابت مي کنديثَبتـ308
یث

ب

ت

تا ثابت قدم کند - تا استوار کنديثَبت ـ309
یث

ب

ت

ثابت قدم مي کند - استوار مي کنديثَبت ـ310
یث

ب

ت

تا تو را حبس کنند ( اثبات در اصل بھ معني حبس است)يثِْبتوک ـ311
یث

بت

ک

يثِْخن ـ312

تا آرامش و قرار گیرد - تا استحکام یابد (از کلمھ ِثَخن بھ معني غلظت و بي رحمي است و اثخان کسي بھ 
معني بازداشتن و مانع حرکت وجنبش او شدن است مثًال با کشتن او. در عبارت "َما َکاَن ِلَنِبيٍّ َأن َیُکوَن َلُھ 
َأْسَريٰ َحتَّيٰ ُیْثِخَن ِفي ٱْلَأْرِض " منظور از اثخان رسول (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) در زمین این است کھ 
دینش در بین مردم مانند چیزي کھ از شدت غلیظي منجمد شده، ثابت و پابرجا شود بعد از رقیقی و روانی 
کھ ھمراه با خطر نابودی بود. در این آیھ اشاره بھ این موضوع دارد کھ تا وقتي حکومت پیامبران پابرجا 

نشده اسیر نگیرند و اگر در جدال با دشمن بھ او دست یافتند اورا بکشند چون آزاد کردنش در برابر گرفتن 
فدیھ، باعث قوت گرفتن دوباره او مي شود و از آنجا کھ حکومت دیني ھنوز مستحکم نشده است، این کار 
باعث نابودی حکومتشان می شود ولي وقتي کھ حکومت دیني استحکام یافت بھ قسمي کھ آزاد کردن اسرا 

ضرري نداشت از دشمن اسیر بگیرند و اسیران را در قبال گرفتن فدیھ آزاد کنند)

یث

يثِْربـ313
نام قدیم شھر مدینھ (کلمھ یثرب نام قدیمي مدینھ طیبھ است، قبل از ظھور اسالم این شھر را یثرب 

مي خواندند، بعد از آنکھ رسول خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) بھ این شھر ھجرت کردند نامش را مدینة 
الرسول نھادند و سپس کلمھ رسول را از آن حذف کرده و بھ مدینھ مشھور گردید)

یث

ب

کھ شما را ببینند وبھ شما دست یابند - کھ بھ شما چیره گردند(اصلش از ثقف ثقافھ کھ معنایش این است کھ يثْقَفُوکُم ـ314
فالني برخورد و یافت. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)

یث

ف

ک

ثِْبتي ـ307
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يثْنونَ صدورهم ـ315

سینھ ھایشان خم می کنند(منظور این است کھ برای اینکھ شناختھ نشوند خم می شوند تا دیده نشوند. کلمھ 
یثنون مصدر ثني بھ معناي تا کردن و خم نمودن است و نیز بھ معناي ارتباط دادن  اجزای چیزی بھ 

یکدیگر است. وقتي بخواھند بگویند فالني را از فالن یا فالن عمل منصرف کردم مي گویند حرف اضافھ 
"عن" را بعد از آن می آورند: ثنیتھ عن کذا. از ھمین ریشھ کلمھ اثنان بھ معنای دو است، چون دومي از 

ھر چیز عطف بھ اولي آن مي شود و بھ سوي آن برگردانده مي شود: ثناء ھم کھ بھ معناي مدح است از این 
باب است، زیرا در مدح و ستودن، فضایل شخص ممدوح را یکي یکي ذکر مي کنند، دومي را بھ اولي و 

سومي را بھ دومي عطف مي نمایند و کلمھ استثناء نیز از ھمین باب است، چون در استثناء نظر خود را بھ 
جملھ قبل بر مي گرداني و افرادي را از آن استثناء مي کني)

یث

ص

مجادلھ مي کند- با اصرار و پافشاری بحث و گفتگومی کند(مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو و پافشاري يجاِدلُ ـ316
کردن در یک مسالھ براي غالب شدن در رأي است)

ی

در برابر خدا از آنھا دفاع مي کند(مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو و پافشاري کردن در یک مسالھ براي يجاِدلُ ٱللَّه عنهم ـ317
غالب شدن در رأي است)

ی

با ما مجادلھ مي کند - با ما با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کند(مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو و يجاِدلُنا ـ318
پافشاري کردن در یک مسالھ براي غالب شدن در رأي است)

ی

لن

تا با شما مجادلھ  کنند-تا با شما با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو کنند (مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو يجاِدلُوکُم ـ319
و پافشاري کردن در یک مسالھ براي غالب شدن در رأي است)

ی

ک

مجادلھ مي کنند- با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کنند(مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو و پافشاري يجاِدلُونَ ـ320
کردن در یک مسالھ براي غالب شدن در رأي است)

ی

با تو مجادلھ مي کنند- با تو با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کنند(مجادلھ: اصرار در بحث و گفتگو يجاِدلُونک ـ321
و پافشاري کردن در یک مسالھ براي غالب شدن در رأي است)

ی

ک

جھاد مي کند- کوشش می کند(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع يجاِهد ـ322
کردن در جنگ استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

ی

کھ جھاد کنند(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ يجاِهدواْ ـ323
استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

ی

جھاد مي کنند(کلمھ جھاد بھ معناي جھد و کوشش بسیاردر دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ يجاِهدونَ ـ324
استفاده می شود بھ این دلیل کھ مصدر باب مفاعلة است کھ انجام دوطرفھ فعل را می رساند)

ی

نالھ و فریاد مي کننديجأَرونَ ـ325
ی

يجبٰي ـ326
جمع مي شود (اجتباء در اصل بھ معناي جمع کردن است و لیکن نھ ھر جمع کردني بلکھ جمع کردني 

ھمراه با برگزیدن و انتخاب کردن. مانند جملھ "فاجتبیھ ربھ" کھ اجتباء و برگزیدن یک بنده توسط خداوند 
بھ این معني است کھ او را بھ فیض الھي خود اختصاص داده در نتیجھ انواع نعمت ھا خود بھ خود و بدون 

زحمت بھ سویش سرازیر گردد)

ی

ب

ی

يجتِبي ـ327
بر مي گزیند (اجتباء در اصل بھ معناي جمع کردن است و لیکن نھ ھر جمع کردني بلکھ جمع کردني ھمراه 

با برگزیدن و انتخاب کردن. مانند جملھ "فاجتبیھ ربھ" کھ اجتباء و برگزیدن یک بنده توسط خداوند بھ این 
معني است کھ او را بھ فیض الھي خود اختصاص داده در نتیجھ انواع نعمت ھا خود بھ خود و بدون زحمت 

بھ سویش سرازیر گردد)

ی

تب

ی

يجتِبيک ـ328
تو را برمی گزیند(اجتباء در اصل بھ معناي جمع کردن است و لیکن نھ ھر جمع کردني بلکھ جمع کردني 
ھمراه با برگزیدن و انتخاب کردن. مانند جملھ "فاجتبیھ ربھ" کھ اجتباء و برگزیدن یک بنده توسط خداوند 
بھ این معني است کھ او را بھ فیض الھي خود اختصاص داده در نتیجھ انواع نعمت ھا خود بھ خود و بدون 

زحمت بھ سویش سرازیر گردد)

ی

تب

ی

ک

اجتناب مي کنند - دوري مي کنند(جنب در اصل بھ معني پھلوست وبھ صورت استعاره آنچھ کنار پھلو قرار يجتِنبونَـ329
مي گیرد ولی استعمالش دربرخی اوزان باعث می شود کھ معنی اش متضاد گردد)

ی

تن

ب

انکار مي کند(کلمھ جحد بھ معناي انکار زبانی چیزي است کھ در دل بھ حق بودن آن یقین دارند)يجحد ـ330
ی

انکار مي کنند(کلمھ جحد بھ معناي انکار زبانی چیزي است کھ در دل بھ حق بودن آن یقین دارند)يجحدونَ ـ331
ی
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مي یابد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است و حرکت گرفتن دال بھ دلیل تقارنش با يِجِدـ332
حرف ساکن بعدي  یا تشدید دار کلمھ بعدي است)

ی

مي یابد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يِجد ـ333
ی

مي یابنديِجدونَ ـ334
ی

اورا مي یابنديِجدونهـ335
ی

شما را پناه دھد(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يِجرکُم ـ336
ی

ک

او را مي کشیديجره ـ337
ی

روان است - میرود ( بھ حالت جریان داشتن)يجِري ـ338
ی

ی

يجز ـ339
جزا داده مي شود (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و 
جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 

جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

يجزاه ـ340
بھ او جزا داده مي شود (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و 
جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 

جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

يجزونَـ341
جزا داده مي شوند (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و 
جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 

جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

يجِزيـ342
جزا مي دھد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 
باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم 
این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم 

معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

ی

يجِزي ـ343
کھ جزا دھد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب 
باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم 
این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم 

معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

ی

يجِزيکـ344
تا بھ تو جزا دھد - تا بھ تو مزد دھد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ 
عنوان پاداش متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق 

بین اجر و جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت 
است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

ی

ک

يجِزيهم ـ345
کھ جزایشان دھد (کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش 

متناسب باعمل این رو کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و 
جزاء ھم این است کھ : کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي 

جزاء ھم معنی پاداش می دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

ی

يجِزيهم ـ346
کھ جزایشان دھد (حرکت گرفتن میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن بعدي  یا تشدید دار کلمھ بعدي است. 

کلمھ جزاء در اصل بھ معناي بي نیازي و کفایت است واصطالحًا بھ عنوان پاداش متناسب باعمل این رو 
کھ این پاداش از جھت جبران عملی کھ انجام شده کفایت می کند. فرق بین اجر و جزاء ھم این است کھ : 

کلمھ اجر تنھا در مورد پاداش  استفاده می شود کھ شامل خیر و منفعت است، ولي جزاء ھم معنی پاداش می 
دھد و ھم مجازات و عقاب کھ حالت شر و مضرت دارد)

ی

ی

قرار مي دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلُـ347
ی

کھ قرار مي دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلَـ348
ی
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قرار مي دھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است.جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و يجعلْـ349
خلق کردن است)

ی

شما را قرار مي دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلُکُم ـ350
ی

ک

قرار مي دھند (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلُونَـ351
ی

کھ او را قرار دھند (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلُوهـ352
ی

کھ آن را قرار دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلَهـ353
ی

او را قرار می دھد (در عبارت "َمن َیَشْأ َیْجَعْلُھ َعَلىٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم " جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن برای يجعلْهـ354
شرط قبل از خود است. جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)

ی

آن را قرار مي دھد (جعل بھ معناي گرداندن، قرار دادن و خلق کردن است)يجعلُه ـ355
ی

شتابان وبدون توجھ بھ راست و چپ و بي وقفھ گذر مي کردند (از کلمھ جماح بھ معني رد شدن و عبور يجمحونَـ356
کردن عابر بھ سرعت و بدون توجھ بھ راست و چپ خود و بدون اینکھ چیزي او را از حرکت باز بدارد)

ی

جمع مي کنديجمعـ357
ی

شما را جمع مي کنديجمعکُم ـ358
ی

ک

قطعًا شما را جمع مي کنديجمعنکُمـ359
ی

ک

جمع مي کنند - گردآوري مي کننديجمعونَـ360
ی

جھالت وناداني مي ورزند- ناداننديجهلُونَ ـ361
ی

اجابت مي کنديِجيب ـ362
ی

ی

ب

پناه مي دھديِجريـ363
ی

ی

کھ با شما بگو مگو کنند-کھ برای شما دلیل بیاورنديحاجوکُم ـ364
ی

ک

دلیل مي آورند - بگو مگو مي کننديحاجونَ ـ365
ی

يحاِدِد ـ366
دشمني و مخالفت لجوجانھ کند(از ریشھ محادة بھ معني تجاوز با مخالفت،منع کردن و خودداري نمودن 

وشدت غضب است بھ حدي کھ عقل و تدبیر آدمي را از بین ببرد . جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي 
جملھ بعدي است و حرکت گرفتن دال بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن بعدي  یا تشدید دار کلمھ بعدي است)

ی

مخالفت مي کنند(از ریشھ محادة بھ معني تجاوز با مخالفت،منع کردن و خودداري نمودن وشدت غضب يحادونَ ـ367
است بھ حدي کھ عقل و تدبیر آدمي را از بین ببرد)

ی

مخالفت مي کنند(از ریشھ محادة بھ معني تجاوز با مخالفت،منع کردن و خودداري نمودن وشدت غضب يحادونَ ـ368
است بھ حدي کھ عقل و تدبیر آدمي را از بین ببرد)

ی

مي جنگنديحاِربونَ ـ369
ی

ب

از او حساب کشیده مي شوديحاسب ـ370
ی

س

ب

شما را بر اساس آن محاسبھ مي کنديحاِسبکُم ِبِهـ371

ی

س

ب

ک

ب

احاطھ ُشدید (ھمھ راھھا بھ رویتان بستھ شد و راه چاره ای نداشتید)يحاطَ ِبکُمـ372

ی

ب

ک
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محافظت دارند - محافظت مي کنند (با توجھ بھ معاني باب مفاعلھ محافظت، حفظ کردني ھمھ جانبھ و با يحاِفظُونَـ373
یاري گرفتن و ھمکاري با دیگران است)

ی

ف

با اوگفت و گو مي کرد (محاورة بھ معناي مخاطبھ و رو در روي یکدیگر گفت و شنود کردن است)يحاِورهـ374
ی

دوست دارديِحب ـ375
ی

ب

تا شما را دوست بدارديحِببکُم ـ376
ی

بب

ک

بھ شادي وسروربسیارمي پردازند(شادي وسروري کھ آثارش در چھره نمایان باشد)يحبرونَـ377
ی

ب

آن را باز مي دارد - آن را حبس مي کند - مانع وقوع آن می شوديحِبسه ـ378
ی

ب

س

قطعًا باطل و بي اثرمي شود - قطعًا تباه مي شود (حبط بھ معني باطل شدن وبي تأثیر شدن عمل است بھ يحبطَن ـ379
قولي اصلش از َحَبط بھ معني پرخوري حیوان است بھ نحوي کھ موجب آزاریاھالکش شود)

ی

ب

دوست دارنديِحبونَـ380
ی

ب

دوستش دارنديِحبونه ـ381
ی

ب

آنان را دوست دارنديِحبونهم ـ382
ی

ب

آنان را دوست دارديِحبهم ـ383
ی

ب

حادث شود - پدید آید ( حادث شدن : پدید آمدن حالتي جدید و نو)يحِدثُ ـ384
ی

ث

مي ترسد - دوري مي جویديحذَرـ385
ی

شما را مي ترساند - شما را بر حذر مي دارد (حرکت گرفتن میم بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید يحذِّرکُم ـ386
دار کلمھ بعد است)

ی

ک

مي ترسند - دوري مي جوینديحذَرونَ ـ387
ی

يحرفُونَـ388
تحریف مي کنند (تحریف کالم بھ این است کھ جاي کلمات یا جمالت را تغییر مي دھند و پس و پیش مي کنند 

و یا آنکھ بعضي از کلمات و جمالت را بھ کلي مي اندازند و یا بھ این کھ کلمات و جمالتي از خود بھ آن 
کالم اضافھ مي کنند)

ی

ف

يحرفُونه ـ389

آن را تحریف مي کنند (تحریف کالم بھ این است کھ جاي کلمات یا جمالت را تغییر مي دھند و پس و پیش 
مي کنند و یا آنکھ بعضي از کلمات و جمالت را بھ کلي مي اندازند و یا بھ این کھ کلمات و جمالتي از خود 

بھ آن کالم اضافھ مي کنند. مثل وقتی بھ آنان امر شد بگویید "ِحّطة : گناه ما را بریز"  گفتند: "ِحنطة : گندم" 
یعنی نمی خواھیم گناھمان را بریزی نان و گندممان را زیاد کن کنایھ از اینکھ مال و ثروتمان را افزایش 
بده کھ در این حالت شکل کلمھ را تغییر میدادند یا وقتی می گفتند: "راعنا" ولی منظورشان غیر از معنی 

اصلی کلمھ(رعایت ما را بکن) بود (بشنو کھ پروردگار تو را کر کند) کھ در این مورد، تحریفشان در 
مورد معنای برداشت شده از کلمھ بود بدون تغییر ظاھر آن و با این حیلھ بھ پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ، 

ناسزا می گفتند)

ی

ف

حرام مي کند (حرام :ممنوع حکمي یا قھري)يحرم ـ390
ی

حرام مي کنند (حرام :ممنوع حکمي یا قھري)يحرمونَ ـ391
ی

حرامش مي کنند(حرام :ممنوع حکمي یا قھري)يحرمونه ـ392
ی

کھ اندوھگین کند (حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ بخواھد واقع يحزنَـ393
شود)

ی

مرا سخت اندوھگین مي کند(حزن:اندوھي کھ بر دل سنگیني کند، از امري کھ واقع شده و چھ از آن چھ يحزنِني ـ394
بخواھد واقع شود)

ی

نن

ی

مي پندارديحسب ـ395
ی

س

ب
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مي پندارنديحسبونَـ396
ی

س

ب

مي پندارد کھ آنيحسبه ـ397
ی

س

ب

مي پندارد کھ آنھايحسبهم ـ398
ی

س

ب

حسد مي ورزنديحسدونَ ـ399
ی

س

نیکوکاري مي کننديحِسنونَـ400
ی

س

تا گرد ھم آورد(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)يحشر ـ401
ی

ش

محشور مي شود(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)يحشر ـ402
ی

ش

تا محشور شوند(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار است)يحشرواْ ـ403
ی

ش

محشور مي شوند(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار يحشرونَ ـ404
است. عبارت "ُیْحَشُروَن َعَليٰ ُوُجوِھِھْم ِإَليٰ َجَھنََّم " یعني : بھ رو در افتاده بھ سوي دوزخ محشور میشوند)

ی

ش

محشورشان مي کند(کلمھ حشر بھ معناي بیرون کردن و کوچ دادن قومي از قرارگاھشان بھ زور و اجبار يحشرهم ـ405
است)

ی

ش

نزدم حاضر شوند (مخفف"َیْحُضُروِني")يحضروِن ـ406
ی

ض

حفظ کنند(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ يحفَظْن ـ407
دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود)

ی

ف

تا حفظ کنند(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ ھیچ يحفَظُواْ ـ408
دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود)

ی

ف

اورا حفظ مي کنند(حفظ:ضبط کردن صورت آن چیزي است کھ براي ما معلوم شده است، بھ طوري کھ يحفَظُونه ـ409
ھیچ دگرگوني و تغییري در آن پیدا نشود)

ی

ف

بھ شما اصرار کند (از مصدر احفاء  بھ معناي اجھاد و تحمیل مشقت است)يحِفکُم ـ410
ی

ف

ک

يِحقـ411
تا ثابت کند - تا محقق کند - تا بھ کرسي نشاند( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی 

پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر 
عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

ی

يِحق ـ412
کھ ثابت شود - کھ محقق شود ( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی پروردگار متعال 

صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر عمل یا سخنی کھ 
برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

ی

يِحق ـ413
ثابت مي کند -محقق مي کند - بھ کرسي مي نشاند( از حق بھ معني  ثابت و قضاوت و حکمی  کھ  از سوی 
پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمي کرده باشد بھ عبارت دیگر حّق، سخن و فرمان الھی است و ھر 

عمل یا سخنی کھ برخالف رضای الھی باشد ،"ناحق" است)

ی

يحکُمـ414
کھ حکم کند (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان 

دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا 
"و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان 

است، مي باشد)

ی

ک

يحِکمـ415
استوار مي سازد - محکم مي کند (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا 

قضاوت برای پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه 
ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر 

عادي پنھان است، مي باشد)

ی

ک
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يحکُم ـ416
حکم مي کند (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان 

دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا 
"و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان 

است، مي باشد)

ی

ک

يحکُماِن ـ417
آن دو حکم کنند(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 

پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا 
"و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان 

است، مي باشد)

ی

ک

يحکِّموکـ418
کھ تو را بھ داوري بپذیرند - کھ تو را حکم قرار دھند (ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن 

نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه 
ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا "و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ 

در پرده غیب و از نظر عادي پنھان است، مي باشد)

ی

ک

ک

يحکُمونَ ـ419
حکم مي کنند(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای پایان 

دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا 
"و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان 

است، مي باشد)

ی

ک

يحکِّمونک ـ420
تورا َحَکم قرار دھند(ُحکم بھ معنی فرمان محکم ونافذ واستوار، بریدن نزاع بھ وسیلھ قضا یا قضاوت برای 

پایان دادن بھ اختالفات است و درعباراتي نظیر "َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْیَناُه ُحْکمًا َوِعْلمًا "و"َءاَتْیَناُه ٱْلُحْکَم َصِبّیًا 
"و"َربِّ َھْب ِلي ُحْکمًا "، علم بھ معارف حقھ الھي و کشف حقایقي کھ در پرده غیب و از نظر عادي پنھان 

است، مي باشد)

ی

ک

ک

کھ حلول کند (حلول بھ معناي اقامت و استقرار در مکان است و اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره يِحلَّ ـ421
است چون برای اقامت گره بارشان را باز می کردند. "َیِحلُّ َعَلْیِھ" یعنی "بر سر او نازل می شود")

ی

حلول مي کند(حلول بھ معناي اقامت و استقرار در مکان است و اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره يِحلُّ ـ422
است چون برای اقامت گره بارشان را باز می کردند)

ی

حالل مي کند(اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است)يِحلُّ ـ423
ی

کھ بھ جدیت سوگند مي خورديحِلفَن ـ424
ی

ف

سوگند مي خورنديحِلفُونَ ـ425
ی

ف

يحِللْ ـ426
فرود آید- حلول کند(حلول بھ معناي اقامت و استقرار در مکان است و اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز 

کردن گره است چون برای اقامت گره بارشان را باز می کردند،جزمش براي این است کھ شرط شده براي 
جملھ بعدي)

ی

حالل مي کنید(اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است)يِحلُّواْ ـ427
ی

آراستھ مي شوند (مضارع مجھول از باب تفعیل است و مصدر آن تحلیھ است و تحلیھ بھ معناي خودآرایي يحلَّونَ ـ428
است)

ی

آن را حالل مي کنند(اصلش ازکلمھ حل بھ معناي باز کردن گره است)يِحلُّونه ـ429
ی

کھ ستایش شوند (حمد:ثنا و ستایش در برابر عمل زیبایی است کھ ثنا شونده باختیار خود انجام داده)يحمدواْ ـ430
ی

حمل مي کنديحِملُ ـ431
ی

قطعًا حمل مي کنديحِملُن ـ432
ی

کھ آن را بھ عھده بگیرنديحِملْنهاـ433
ی

لن

کھ حمل کننديحِملُواْ ـ434
ی
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يحِملُونَـ435
حمل مي کنند ( منظور از عبارت "ٱلَِّذیَن َیْحِمُلوَن ٱْلَعْرَش، کسانیکھ عرش را حمل مي کنند" آن بندگان 

مقربیست کھ فرامین الھي کھ اداره کننده جزء جزء آفرینش است و از علم بي انتھاي او نشأت گرفتھ، را در 
اجزاء عالم توزیع و بھ دست عامالن اجراي آن مي سپارند. در روز قیامت طبق فرموده ي خداي تعالي 

حامالن عرش ھشت نفر مي باشند"َیْحِمُل َعْرَش َربَِّک َفْوَقُھْم َیْوَمِئٍذ َثَماِنَیٌة " و طبق روایات این ھشت نفر 
عبارت اند از :  نوح، ابراھیم، موسي، عیسي، محمد، علي، حسن و حسین صلوات اهللا و سالمھ علیھم)

ی

دود سیاهيحموٍمـ436
ی

بھ شدت داغ شود(ازکلمھ احماء بھ معناي داغ کردن ھر چیز است بھ طوري کھ حس آدمي از احساس آن يحمٰي ـ437
ناراحت شود، و"یحمي علیھا" این معنا را مي دھد کھ آتش بر روي آن چیز افروختھ مي شود تا داغ گردد)

ی

ی

يحولُ ـ438

حائل است(حائل یعنی چیزی کھ در فاصلھ میان دوچیز دیگر قرار گرفتھ است. در عبارت "َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱللََّھ 
َیُحوُل َبْیَن ٱْلَمْرِء َوَقْلِبِھ : و بدانید کھ اهللا حائل بین شخص و قلبش می باشد" منظور این است کھ تا پروردگار 
نخواھد محبت و اعتقاد بھ چیزی وارد قلب کسی نمی شود. بھ فرموده امام صادق علیھ السالم "َوٱْعَلُموْا َأنَّ 

ٱللََّھ َیُحوُل َبْیَن ٱْلَمْرِء َوَقْلِبِھ" یعنی تا پروردگار نخواھد محبت امام علی علیھ السالم وارد قلب کسی نمی 
شود(پروردگار این محبت را بھ ھر کسی کھ شایستگی آن را دارد، عطا می کند). در روایتی دیگر عبارت 

"َما ُیْحِییُکْم: آنچھ شما را زنده می کند" بھ "بھشت" تفسیر شده است چون در آنجا مرگ نیست)

ی

کھ ستم کنديِحيف ـ439
ی

ی

ف

نام یکي از پیامبران الھي و فرزند حضرت زکریا علي نبینا وعلیھم السالم ((یحیي (علیھ السالم) از مبلغین 
دین عیسي (علیھ السالم) بوده ودر قرآن کریم اورا "ُمَصدِّقًا ِبَکِلَمٍة مَِّن ٱللَِّھ َوَسیِّدًا َوَحُصورًا َوَنِبّیًا مَِّن 

ٱلصَّاِلِحیَن"منظور از کلمھ ھمان عیسي مسیح است پس حضرت یحیی تصدیق کننده ی حضرت مسیح 
علیھما السالم بوده و کلمھ سید بھ معناي کسي است کھ زمامدار امور سواد (سیاھی، جمعیت بسیار)مردم و 

جماعت آنان باشد  و امور زندگي و معاش آنان را در دست داشتھ باشد  و یا حداقل زمام امور مردم در 
فضیلتي از فضائل پسندیده شان را در دست داشتھ باشد ، این معناي اصلي کلمھ است ، ولي بعدھا در مورد 

ھر چیز بزرگتر استعمال شد  و شریف ھر قومي را سید آن قوم نامیدند  و این از آن جھت بوده کھ 
زمامداري ھمواره مستلزم شرافت و احترام است ، حال یا بخاطر حکمراني در مردم یا بخاطر داشتن مال 

بیشتر  و یا بھ خاطر فضیلتي دیگر

ی

ی

ی

و کلمھ حصور بھ معناي آن کسي است کھ با زنان نمي آمیزد  و منظور از این کلمھ در آیھ مورد بحث 
بقرینھ سیاق آیھ این است کھ یحیي (علیھ السالم) بخاطر زھد بسیارش از اینگونھ شھوات نفساني اعراض 

داشتھ است. در روایات آمده کھ پادشاه زمان یحیی تعاشق یکی از محارم خود شد وتصمیم گرفت با او 
ازدواج کند و چون حضرت یحیی مخالفت نمود بھ دستور پادشاه سر او را از بدنش جدا نمودند از این رو 

از امام علی علیھ السالم نقل شده کھ آسمان و زمین برای دو نفر گریستھ است: یحیی بن زکریا و حسین بن 
علی علیھما السالم )

يحيٰیـ441
زندگي مي کند (عبارت "لَِّیْھِلَک َمْن َھَلَک َعن َبیَِّنٍة َوَیْحَیيٰ َمْن َحيَّ َعن َبیَِّنٍة" یعني : تا ھالک گردد ھر كھ 

ھالك  شد از از روي دلیلي روشن و زندگی کند ھر كھ زنده ماند از روي دلیلی روشن(با این شرائط 
روبرو شدن مسلمانان با لشکر کفار در جنگ بدر، پیروزی مسلمانان جز با معجزه الھی ممکن نبود و این 
ماجرا اتمام حجتی برای ھر دو طرف بود پس قبل از انتخاب ھالکت و زندگی ابدی توسط آنان بھ وضوح 

ھر یک از دو راه برای طرفین مشخص شده بود) )

ی

ی

ی

کھ زنده کنديحِييـ442
ی

ی

ی

زنده مي کند - زندگي مي بخشديحِيي ـ443
ی

ی

ی

بھ شما زندگي مي بخشديحِييکُم ـ444
ی

یی

ک

مرا زنده مي کند - مرا زندگي  مي بخشد (مخفف"ُیْحِییِني")يحِيِني ـ445
ی

یی

آن را زنده مي کنديحِييها ـ446
ی

یی

يحيٰیـ440
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يخاِدعونَ ـ447
بھ شکلی شدید و ماھرانھ نیرنگ مي کنند (از خدعھ بھ معنی نوعی نیرنگ است کھ ھم می تواند برای 

ھدفی خیر استفاده شود و ھم ھدفی شّر و مخادعة بھ معناي بسیار خدعھ کردن و خدعھ ھاي سخت کردن  یا 
خدعھ ھاي شدید و ماھرانھ  کردن است)

ی

يخاف ـ448
مي ترسد (خوف:انتظار ضرر. در عباراتی نظیر "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس کھ از مقام 
پروردگارش ترسید دو بھشت است"، در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکھ نفست 

تو را وادار بھ نافرماني از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت خاصش بي 
نصیب شوي ھمچنین ترس از مقام پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتھای پروردگار 

است کھ باعث شرم از ارتکاب گناه می شود)

ی

ف

کھ آن دو بترسند (خوف:انتظار ضرر)يخافَاـ449
ی

ف

کھ بترسند (خوف:انتظار ضرر)يخافُواْ ـ450
ی

ف

يخافُونَ ـ451
مي ترسند (خوف:انتظار ضرر. در عباراتی نظیر "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: و برای ھر کس کھ از مقام 
پروردگارش ترسید دو بھشت است"، در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکھ نفست 

تو را وادار بھ نافرماني از آن مھرباني کند کھ ھر چھ داري از اوست و در نتیجھ از رحمت خاصش بي 
نصیب شوي ھمچنین ترس از مقام پروردگار توجھ بھ ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتھای پروردگار 

است کھ باعث شرم از ارتکاب گناه می شود)

ی

ف

از او مي ترسد (خوف:انتظار ضرر)يخافُه ـ452
ی

ف

مخالفت مي کنند - سرپیچي مي کننديخاِلفُونَـ453
ی

ال

ف

يختار ـ454
اختیار مي کند- برمي گزیند (اصل در معناي کلمھ خیر ھمانا انتخاب است و اگر ما چیزي را خیر مي نامیم، 

بدان جھت است کھ آنرا با غیر آن مقایسھ مي کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي گوئیم این خیر 
است و معلوم است از بین چند چیز ما آنرا انتخاب مي کنیم کھ ھدف و مقصد ما را تامین کند)

ی

يختانونَـ455
خیانت مي کنند - عھد شکني مي کنند (کلمھ خیانت و کلمھ نفاق ھر دو بھ یک معنا است، با این تفاوت کھ 

خیانت را در خصوص نفاق و دورویي بھ کار مي برند کھ در مورد عھد و امانت باشد و نفاق را در 
خصوص خیانتي بھ کار مي برند کھ در مورد دین بورزند البتھ گاھي بھ جاي یکدیگر نیز بھ کار مي روند 

پس خیانت بھ معناي مخالفت با حق بھ وسیلھ عھد شکني مخفیانھ و متضاد خیانت، امانت است)

ی

اختصاص مي دھد - مخصوص مي گردانديختصـ456
ی

ت

ص

با یکدیگر نزاع مي کنند (کلمھ اختصام بھ معناي تخاصم و نزاع طرفیني است)يختِصمونَـ457
ی

ت

ص

اختالف مي کننديختِلفُونَ ـ458
ی

تل

ف

يخِتم ـ459

مھر مي نھد (مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود وجزمش بھ دلیل این است کھ 
جواب شرط است براي جملھ قبلي. روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن 

کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن 
مھر مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی 

بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر 
زدن بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی وارد آن نمی شود)

ی

ت

يخدعوکـ460
کھ بھ تو نیرنگ زند (از خدعھ بھ معنی نوعی نیرنگ است کھ ھم می تواند برای ھدفی خیر استفاده شود و 

ھم ھدفی شّر و مخادعة بھ معناي بسیار خدعھ کردن و خدعھ ھاي سخت کردن است یا خدعھ ھاي شدید و 
ماھرانھ  کردن است)

ی

ک

يخدعونَـ461
خدعھ مي کنند - نیرنگ مي زنند (از خدعھ بھ معنی نوعی نیرنگ است کھ ھم می تواند برای ھدفی خیر 

استفاده شود و ھم ھدفی شّر و مخادعة بھ معناي بسیار خدعھ کردن و خدعھ ھاي سخت کردن است یا 
خدعھ ھاي شدید و ماھرانھ  کردن است)

ی

شما را واگذارد (کلمھ ُخذالن یعني کسي کھ امید یاري اش را داشتھ ایم، ما را یاري نکند)يخذُلْکُم ـ462
ی

ک

ویران کردند - خراب کردنديخِربونَ ـ463
ی

ب
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خارج مي کند - بیرون مي آورديخِرجـ464
ی

کھ خارج کند - کھ بیرون آورديخِرجـ465
ی

بیرون مي آید - خارج مي شود (در عبارت "َوَمن َیْخُرْج ِمن َبْیِتِھ ُمَھاِجرًا ِإَلى ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ ُیْدِرْکُھ ٱْلَمْوُت يخرجـ466
َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ٱللَِّھ"جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ َ"َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ٱللَِّھ" است)

ی

بیرون مي آید - خارج مي شوديخرج ـ467
ی

بیرون مي آورد - خارج مي کند (جزمش بھ دلیل این است کھ جواب شرط است براي جملھ قبلي)يخِرج ـ468
ی

کھ آن دو نفر شما را بیرون کننديخِرجاکُم ـ469
ی

ک

شما را بیرون مي کنديخِرجکُم ـ470
ی

ک

کھ شما را بیرون کنديخِرجکُم ـ471
ی

ک

حتمًا خارج مي کند -حتمًا بیرون مي کنديخِرجنـ472
ی

حتمًا بیرون مي رونديخرجن ـ473
ی

کھ خارج شونديخرجواْ ـ474
ی

کھ تو را بیرون کننديخِرجوک ـ475
ی

ک

بیرون مي کنند (یکی از مصارف باب افعال متعدی کردن است)يخِرجونَ ـ476
ی

خارج مي شونديخرجونَ ـ477
ی

آنان را بیرون مي کننديخِرجونهم ـ478

ی

آنان را بیرون مي کنديخِرجهمـ479
ی

يخرصونَـ480
حدس و تخمین مي زنند(دراصل از کلمھ خرص و آن عبارت است از سخني کھ با گمان و تخمین و بدون 

علم زده شود و چون چنین سخني در خطر این ھست کھ دروغ در آن رخنھ کرده باشد، لذا کذاب 
دروغپرداز را ھم خراص گفتھ اند)

ی

ص

بھ خاک مي افتند (از خرور بھ معني بھ خاک افتادن .خرور کردن ذقن و چانھ کنایھ از بھ خاک افتادن براي يِخرونَ ـ481
سجده است)

ی

تا آنان را خوار کند - تا آنان را  زبون و رسوا کند (خزي: خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن يخِزِهمـ482
شرم داشتھ باشد.جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)

ی

کھ خوار کند - کھ زبون و رسوا کند (خزي: خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن شرم داشتھ يخِزي ـ483
باشد)

ی

ی

او را خوار مي کند - او را  زبون و رسوا مي کند (خزي: خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از آن يخِزيِه ـ484
شرم داشتھ باشد)

ی

ی

آنان را خوار مي کند - آنان را  زبون و رسوا مي کند (خزي: خواري و ھر پستي دیگري است کھ آدمي از يخِزيِهم ـ485
آن شرم داشتھ باشد)

ی

ی

يخسر ـ486
زیان مي کند(کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي از آن مانند 
یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ است و ھمین 

گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد)

ی

س

يخِسرونَ ـ487
می کاھند- کم می گذارند (کلمھ خسر یا خسران بھ معني از دست دادن سرمایھ است، یا ھمھ  اش و یا بعضي 

از آن مانند یخ فروشی کھ کاالی خود را نھ تنھا نفروختھ بلکھ با آب شدن آن اصل مالش نیز از بین رفتھ 
است و ھمین گونھ است عمری کھ بھ بطالت یا گناه گذشتھ باشد. عبارت"َوِإَذا َکاُلوُھْم َأْو وََّزُنوُھْم ُیْخِسُروَن " 
یعنی: و وقتی برای آنان(مردم) وزن و پیمانھ می کنند کم می گذارند(جنس مردم را ارزان می خرند یا آنچھ 

بھ مردم می فروشند نامرغوب و تقلبی است یا وزنش کمتر از انتظار است))

ی

س
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کھ پنھان کند - کھ بپوشاند(خسوف قمر بھ معناي پنھان شدن قرص ماه و پوشیده شدنش بھ ظلمت و سایھ يخِسف ِبــ488
است و اگر گفتھ شود : خسف اهللا بھ األرض معنایش این است کھ خداوند او را در زمین پوشانید)

ی

س

ف

يخش ـ489
بترسد(جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است. ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ 

انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري 
عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ی

ش

از آن مي ترسد (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ يخشاها ـ490
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ی

ش

يخشونَ ـ491
مي ترسند (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري 

کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند. عبارت 
"َیْخَشْوَن َربَُّھْم: در مورد پروردگارشان ھراس دارند" یعنی از این می ترسند کھ مبادا کاری کنند کھ از 

رحمت پروردگار بی نصیب شوند)

ی

ش

از آن مي ترسند (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ يخشونه ـ492
تاثري کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ی

ش

مي ترسد (ازخشیت بھ معناي تاثر قلبي است از چیزي کھ انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البتھ تاثري يخشٰيـ493
کھ ھمراه با اھمیت باشد، یعني آن امر در نظر انسان امري عظیم و خطري بزرگ جلوه کند)

ی

ش

ی

يخِصفَاِن ـ494
آن دو مي چسباندند (خصف بھ معناي جمع کردن و منضم بھم نمودن است و از ھمین جھت پاره دوز را 

خاصف النعل مي گویند، چون پاره دوز پاره ھاي کفش را کھ از ھم جدا شده جمع نموده و بھم منضم ساختھ بھ 
صورت اولش در مي آورد)

ی

ص

ف

با ھم درگیرند (در اصل یختصمون بوده کھ مصدر آن اختصام، بھ معناي مجادلھ و مخاصمھ است)يِخصمونَ ـ495
ی

ص

برباید(خطف بھ معناي قاپیدن چیزي بھ سرعت و دزدیدن آن است)يخطَف ـ496
ی

ف

سبک کند - تخفیف دھد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يخفِّف ـ497
ی

ف

ف

کھ سبک کند - کھ تخفیف دھد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يخفِّف ـ498
ی

ف

ف

پنھان مي کنند - مخفي مي کنند (َکاُنوْا ُیْخُفوَن : پنھان می کردند)يخفُونَ ـ499
ی

ف

پنھان است - مخفي استيخفَٰیـ500
ی

ف

ی

آن زنان پنھان می کننديخِفنيـ501
ی

ف

ی

يخلُـ502
تا خالي شود (جملھ "یخل لکم وجھ ابیکم "(تا روي پدرتان برایتان خالي شود) کنایھ  از این است کھ 

محبتش خالص براي شما شود و آن مانعي کھ محبت پدر را بھ خود مي کشد و نمي گذارد بھ شما برسد از 
میان برود)

ی

يخلُد ـ503
جاودانھ ماند(جزمش براي جواب واقع شدن جھت جمالت قبلي است. از کلمھ خلود بھ معناي برائت و 

دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي 
را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  
است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است کھ سنگ 

مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

ی

يخلُفُونَ ـ504

جانشین باشند - جاي یکدیگر را بگیرند (از آنجایي کھ معجزات حضرت عیسي بھ نظر مردم آن زمان تنھا 
درتوان مالئکھ بود در آیھ "َوَلْو َنَشاُء َلَجَعْلَنا ِمنُکم مََّلاِئَکًة ِفي ٱْلَأْرِض َیْخُلُفوَن "منظور این است کھ از میان 
شما اگر بخواھیم بھ بعضي توانایي مالئکھ مي دھیم بھ این ترتیب خداي تعالي مي تواند انسان را آن چنان 

تزکیھ کند و باطنش را از لوث گناھان پاک سازد کھ باطنش باطن مالئکھ گردد و ظاھرش ظاھر انسان 
باشد و با سایر انسانھا روي زمین زندگي کند . خودش از انساني دیگر متولد شود و انساني دیگر از او 

متولد گردد (معني یخلفون) و آنچھ از مالئکھ بھ ظھور مي رسد از او نیز ظھور یابد)

ی

ف

جایش را پر مي کند - جایگزیني براي آن مي گذارديخِلفُهـ505
ی

ف

مي آفریند - خلق مي کند(خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)يخلُق ـ506
ی

کھ خلق کند - کھ بیافریند (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)يخلُق ـ507
ی
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شما را آفرید - شما را خلق کرد - براي شما آفرینشي پدید آورد (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص يخلُقُکُمـ508
نمودن اندازه ھا) است)

ی

ک

کھ خلق کنند - کھ بیافرینند (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)يخلُقُواْـ509
ی

خلق مي شوند - آفریده مي شوند (خلق در اصل بھ معناي تقدیر(مشخص نمودن اندازه ھا) است)يخلَقُونَ ـ510
ی

يخوضواْ ـ511
کھ باھم سخنان بیھوده بگویند (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود در آب و عبور 

کردن در آن است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و در قرآن کریم 
بیشتر در مورد کارھای مذموم و ناپسند استعمال شده است)

ی

ض

يخوضونَ ـ512
باھم سخنان بیھوده و بی منطق و باطل مي گویند (خوض بھ معناي داخل شدن در سخن باطل ھمچنین ورود 
در آب و عبور کردن در آن است، ولي بھ طور استعاره در ورود در امور و کارھا نیز استعمال مي شود و 

در قرآن کریم بیشتر در مورد کارھای مذموم و ناپسند استعمال شده است)

ی

ض

مي ترساند(خوف:انتظار ضرر)يخوف ـ513
ی

ف

تو را مي ترسانند(خوف:انتظار ضرر)يخوفُونک ـ514
ی

ف

ک

در خیالش چنین وانمود شديخيلُ ِإلَيِهـ515

ی

ی

ال

ی

يٍد ـ516
دست - قدرت و نعمت (کلمھ ید بھ معناي دست آدمي است و بھ قدرت و نعمت نیز اطالق مي شود، حال اگر 

منظور از آن درعبارت "َحتَّيٰ ُیْعُطوْا ٱْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن " معناي اول باشد، معناي آیھ این 
مي شود : تا آنکھ جزیھ را بھ دست خود بدھند و اگر منظور از آن معناي دوم باشد، معناي آیھ این مي شود : 

تا آنکھ جزیھ را از ترس قدرت و سلطنت شما بھ شما بدھند، در حالي کھ ذلیل و زیر دست شمایند و در 
برابر شما گردن فرازي نمي کنند)

ی

يداـ517
دو دست (در اصل "یدان"بوده کھ در آیھ "َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ "چون مضاف واقع شده نون آن حذف 

گردیده است. کلمھ ید بھ معناي دست آدمي است و بھ قدرت و نعمت نیز اطالق مي شود.پس معنی آیھ می 
شود: نابود باد قدرت ابولھب و نابود باد خودش)

ی

دفاع مي کنديداِفع ـ518
ی

ف

يداکـ519

دو دست تو(در اصل "یدان"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است عبارت "َقدََّمْت 
َیَداک" یعني : پیش فرستاده اي. کلمھ ید بھ معناي دست آدمي است و بھ قدرت و نعمت نیز اطالق مي شود، 
حال اگر منظور از آن درعبارت "َحتَّيٰ ُیْعُطوْا ٱْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن " معناي اول باشد، معناي آیھ 

این مي شود : تا آنکھ جزیھ را بھ دست خود بدھند و اگر منظور از آن معناي دوم باشد، معناي آیھ این 
مي شود : تا آنکھ جزیھ را از ترس قدرت و سلطنت شما بھ شما بدھند، در حالي کھ ذلیل و زیر دست شمایند 

و در برابر شما گردن فرازي نمي کنند)

ی

ک

يداه ـ520

دو دست تو(در اصل "یدان"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است عبارت "َقدََّمْت َیَداُه" 
یعني : پیش فرستاده است.کلمھ ید بھ معناي دست آدمي است و بھ قدرت و نعمت نیز اطالق مي شود، حال 
اگر منظور از آن درعبارت "َحتَّيٰ ُیْعُطوْا ٱْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن " معناي اول باشد، معناي آیھ این 

مي شود : تا آنکھ جزیھ را بھ دست خود بدھند و اگر منظور از آن معناي دوم باشد، معناي آیھ این مي شود : 
تا آنکھ جزیھ را از ترس قدرت و سلطنت شما بھ شما بدھند، در حالي کھ ذلیل و زیر دست شمایند و در 

برابر شما گردن فرازي نمي کنند)

ی

يدبرـ521

تدبیر مي کند (تدبیر بھ معناي این است کھ چیزي را دنبال چیزي بیاوري و مقصود از آن این است کھ 
اشیاي متعدد و مختلف را طوري تنظیم کني و ترتیب دھي کھ ھر کدام در جاي خاص خود قرار بگیرد، بھ 

طوري کھ بھ محض تنظیم، آن غرضي کھ از ھر کدام آنھا داري و فائده اي کھ ھر کدام دارد حاصل گردد و 
بھ خاطر متالشي شدن اصل و فساد اجزاء و تزاحم آنھا با یکدیگر غرض مختل نشود . 

وقتي مي گویند : دبر امر البیت معنایش این است کھ امور خانھ و تصرفاتي را کھ مربوط بھ آن است منظم 
نمود، بھ طوري کھ وضع آن رو بھ صالح گذاشت و اھل آن از فواید مطلوب آن برخوردار شدند . 

تدبیر امر عالم ھم بھ ھمین معنا است کھ اجزاي آن را بھ بھترین و محکم ترین نظم منظم  سازد، بھ طوري 
کھ ھر چیزي بھ سوي غایت مقصود از آن متوجھ گشتھ و سیر کند،بطوري کھ سراپاي عالم ھم متوجھ 
غایت کلي خود کھ ھمان رجوع و بازگشت بھ خداست بشود و در نتیجھ بعد از دنیا آخرت ھویدا گردد)

ی

ب
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يدبرواْ ـ522

تا تدّبر کنند (در اصل "یتدبروا "بوده كھ تا بھ دال تبدیل شده است از مصدر تدبر  بھ معناي این  کھ چیزي 
را بعد از چیز دیگر بگیریم و در مورد آیھ شریفھ"َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن ٱْلُقْرَءاَن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ٱللَِّھ َلَوَجُدوْا ِفیِھ 
ٱْخِتَلافًا َکِثیرًا: آیا در مورد قرآن تدّبر نمی کنید و اگر از جانب غیر خدا بود حتمًا در آن اختالف بسیاری می 

یافتند " بھ معناي تامل در یک آیھ بعد از آیھ اي دیگر و یا تامل و دقتي دیگر بعد از دقت قبل، در یک آیھ 
است، لیکن از آنجا کھ غرض آیھ شریفھ بیان این جھت است کھ در قرآن کریم اختالفي نیست و قھرًا بود و 

نبود اختالف در بیش از یک آیھ تصور دارد، لذا احتمال اول یعني تامل در یکایک آیات منظور عمده است، 
ھر چند کھ این معنا احتمال دوم را ھم نفي نمي کند. بھ عبارت ساده تر تدّبر در قرآن کریم با کنارھم قرار 
دادن تمام آیات مربوط بھ یک موضوع و ھمچنین نظر کردن در یک آیھ از جوانب مختلف، حاصل می 

شود)

ی

ب

تا نابود کنند(از ادحاض بھ معني ھالک کردن و باطل کردن وغالب شدن)يدِحضواْ ـ523
ی

ض

کھ داخل شوديدخلَـ524
ی

داخل مي کنديدِخلُ ـ525
ی

کھ داخل کنديدِخلَ ـ526
ی

شما را داخل کند ( جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يدِخلْکُم ـ527
ی

ک

کھ شما را داخل کنديدِخلَکُم ـ528
ی

ک

کھ ما را داخل کنديدِخلَنا ـ529
ی

لن

حتمًا آنان را وارد می کنديدِخلَنهمـ530
ی

لن

کھ داخل شونديدخلُواْـ531
ی

داخل مي شونديدخلُونَ ـ532
ی

داخل آن مي شونديدخلُونها ـ533

ی

کھ داخلش شونديدخلُوها ـ534
ی

او را داخل مي کند ( جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يدِخلْه ـ535
ی

آنان را داخل مي کنديدِخلُهمـ536
ی

دفع مي کنند - رفع مي کنند(عبارت "َوَیْدَرُءوَن ِبـٱْلَحَسَنِة ٱلسَّیَِّئَة: و بوسیلھ تمام حسنات و نیکیھا، تمام بدیھا 
را دفع و رفع می کنند" بھ طور ھمزمان دو معنی صحیح می دھد یکی اشاره بھ این نکتھ کھ اگر بھ خطا 

رفتند و با گناه نامھ اعمال خود را آلوده نمودند با توبھ و انجام تمام کارھای نیک و نھ بھ صورت گزینشی، 
آلودیگیھا را از پرونده خود می زدایند نکتھ ظریفی کھ باید بھ آن توجھ داشت الف الم بر سر "حسنة" کھ 
معنی "ھمھ" را بھ ترجمھ اضافھ نموده پس کسی کھ ھزار ظلم جنایت کرده و می کند و فقط می خواھد با 

کمک مالی بھ چند و فقیر و دادن نذری و برپایی مجلس امام حسین بدون اینکھ بھ بقیھ وظایف دینی و 
انسانیش عمل کند، ھمھ آن گناھان را پاک کند، شامل این آیھ نمی شود و در خیالی باطل بھ سر می برد

ی

معنی صحیح دومی کھ از این عبارت می توان برداشت نمود این است کھ بدیھای دیگران را با خوبی پاسخ 
می دھند ھمانگونھ کھ در آیھ شریفھ 34 سوره مبارکھ فصلت آمده است بسیاری اوقات اگر کسی کھ بھ ما 
بدی کرده در مقابل لطف و احسان ما را ببیند از رفتار خود شرمنده شده و کینھ و دشمنیش بھ مھر و صفا 
مبدل می گردد البتھ این برای وقتی است کھ گذشت و احسان باعث اصرار و پافشاری بیشتر طرف مقابل 

در ظلم و ستم نگردد)
دفع مي کنديدرأُـ538

ی

يدرُءونَ ـ537
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يدرسونها ـ539
آن را بخوانند-از آن درس بخوانند(دراست از نظر معنا اخص از تعّلم است، چون اگر چھ ھر دو بھ معناي 

آموختن است، ولي دراست غالبا در جائي  بھ کار مي رود کھ انسان از روي کتاب درسي را بگیرد و بخواند 
تا بیاموزد)

ی

س

در مي یابد - درک مي کنديدِرک ـ540
ی

ک

يدِرککُّم ـ541
بھ شما مي رسد(آن چیزي کھ در پي شما بوده . جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي 
باشد. از طرفی بھ جای خواندن یک کاف ساکن و متحرک در کنار ھم،کھ تلفظ را سخت می کند، کاف اّول 

را تلفظ نکرده کاف دوم را مشدد می کنیم)

ی

ک

ک

بھ او مي رسد - بھ اوبرسد(آن چیزي کھ در پي او بوده .جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي يدِرکْه ـ542
باشد)

ی

ک

آن را نھان کند (از دّس بھ معني چیزي را پنھاني داخل در چیز دیگر کردن)يدسه ـ543
ی

س

بھ قھر میراند - بھ خشونت و جفا از خود میراند - پرت مي کند و دفع مي کند بھ شدت-بھ زور و بھ جفا رد يدع ـ544
مي کند(ازکلمھ "دّع " بھ معناي دفع و پرت کردن بھ شدت است)

ی

يدع ـ545

بخواَند -طلب کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد.دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي 
معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده 

و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي 
دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت 

کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 
این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 

دعوت است)

ی

يدعواْ ـ546

مي خواَند - دعوت مي کند - طلب مي کند (" َکاَن َیْدُعوْا ":مي خواند -طلب مي کرد عبارت "ُثمَّ ِإَذا َخوََّلُھ 
ِنْعَمًة مِّْنُھ َنِسَي َما َکاَن َیْدُعوْا ِإَلْیِھ ِمن َقْبُل "یعني وقتي گرفتاریش را خداوند برطرف مي کرد آن گرفتاریي کھ 

خدا را بھ سوي آن مي خواند، یعني مي خواند تا آن را برطرف کند را فراموش مي کند. دعاء و نیز کلمھ 
دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ 

سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و 
صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره 

و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا 
بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش 

کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی

يدعوکـ547

تو را مي خواَند-تو را دعوت مي کند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر 
شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر 

از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن 
بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 

مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي 
بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی

ک

يدعوکُم ـ548

شما را مي خواَند- شما را دعوت مي کند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن توجھ و نظر 
شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ معنائي عمومي تر 

از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم شامل دعوت کردن 
بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه بر این، لفظ نداء 

مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را ندارد، چھ با صداي 
بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی

ک

يدعونَـ549

خوانده مي شوند - صدا زده مي شوند - دعوت مي شوند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن 
توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ 

معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم 
شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه 

بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را 
ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی
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يدعونَ ـ550

مي خوانند - صدا مي زنند - دعوت مي کنند - مي طلبند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن 
توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ 

معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم 
شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه 

بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را 
ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو صورت آن دعوت 

است. عبارت "ُأْوَلـِٰئَک ٱلَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَليٰ َربِِّھُم ٱْلَوِسیَلَة َأیُُّھْم َأْقَرُب  " یعني :این مالئکھ و جن و انس 
کھ مشرکین معبودشان خوانده اند خودشان براي تقرب بھ درگاه پروردگار خود وسیلھ مي خواھند تا بھ او 

نزدیک تر باشند)

ی

بھ شدت دفع و پرت مي شوند(ازکلمھ "دّع " بھ معناي دفع و پرت کردن بھ شدت است)يدعونَ ـ551
ی

تمنا و درخواست دارند(از مصدر ادعاء بھ معناي تمني و خواستن است)يدعونَ ـ552
ی

يدعونناـ553

ما را مي خوانند - ما را صدا مي زنند -ما را دعوت مي کنند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف 
کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این 

کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، 
ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، 

عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت 

است)

ی

نن

يدعونِنيـ554

مرا مي خوانند - مرا صدا مي زنند -مرا دعوت مي کنند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن 
توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ 

معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم 
شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه 

بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را 
ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی

نن

ی

يدعونه ـ555

او را مي خوانند - او را صدا مي زنند -او را دعوت مي کنند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف 
کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این 

کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، 
ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، 

عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت 

است)

ی

يدعوه ـ556

کھ او را عبادت کند - کھ او را بخواند - کھ او را صدا بزند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف 
کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این 

کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، 
ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، 

عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید 
را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت 

است)

ی

يدعوهمـ557

آنان را مي خواند - آنان را صدا مي زند -آنان را دعوت مي کند (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي 
معطوف کردن توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده 

و این کلمھ معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي 
دعاء، ھم شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت 

کنند، عالوه بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء 
این قید را ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش 

دعوت است)

ی
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يدعٰي ـ558

خوانده مي شود - صدا زده مي شود - دعوت مي شود (دعاء و نیز کلمھ دعوت بھ معناي معطوف کردن 
توجھ و نظر شخص دعوت شده است بھ سوي چیزي کھ آن شخص بھ سوی آن دعوت شده و این کلمھ 

معنائي عمومي تر از کلمھ نداء دارد، براي اینکھ نداء مختص بھ باب لفظ و صوت است، ولي دعاء، ھم 
شامل دعوت کردن بوسیلھ لفظ مي شود و ھم شامل آنجایي کھ کسي را با اشاره و یا نامھ دعوت کنند، عالوه 

بر این، لفظ نداء مخصوص آنجایي است کھ طرف را با صداي بلند صدا بزني، ولي لفظ دعاء این قید را 
ندارد، چھ با صداي بلند او را بخواني و چھ بیخ گوشي و آھستھ دعوتش کني، ھر دو جورش دعوت است)

ی

ی

يدکـ559
دستت (کلمھ ید بھ معناي دست آدمي است و بھ قدرت و نعمت نیز اطالق مي شود، حال اگر منظور از آن 
درعبارت "َحتَّيٰ ُیْعُطوْا ٱْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن " معناي اول باشد، معناي آیھ این مي شود : تا آنکھ 

جزیھ را بھ دست خود بدھند و اگر منظور از آن معناي دوم باشد، معناي آیھ این مي شود : تا آنکھ جزیھ را 
از ترس قدرت و سلطنت شما بھ شما بدھند، در حالي کھ ذلیل و زیر دست شمایند و در برابر شما گردن 

فرازي نمي کنند)

ی

ک

چنان فرق سرش را مي شکافد کھ مغز سرش پیدا شود(از کلمھ دمغ بھ معناي شکافتن فرق سر تا مغز سر يدمغه ـ560
است)

ی

جلو بکشند - پیش بکشند (در عبارت "ُیْدِنیَن َعَلْیِھنَّ ِمن َجَلاِبیِبِھنَّ " منظور از پیش کشیدن روسري و سر 
اندازھایشان، این است کھ آن را طوري بپوشند کھ زیر گلو و سینھ ھایشان در انظار نامحرمان پیدا نباشد 

چون قبل از اسالم مرسوم بوده کھ زنان روسري مي پوشیدند ولي پایین آن را پشت سر مي انداختند در آیھ 
شریفھ 59 سوره مبارکھ احزاب بھ زنان مؤمن مي گوید کھ طرز روسري پوشیدنشان را بھ شکلي قرار 

دھند کھ زیر گلو و سینھ ھایشان را بپوشاند و بھ این نحو از زنان غیر مسلمان متمایز گردند و شناختھ شوند 
و مورد تعرض افراد فاسد قرار نگیرند بھ عبارت دیگر افراد فاسد با دیدن این شکل روسري پوشیدن یک 

زن مي فھمیدند کھ او زن مسلمان و بنابراین پاک دامن است واھل فساد نیست بنابراین متعرض او نمي 
شدند وبھ سراغ دیگران مي رفتند(البتھ این سخن بھ این معنی نیست کھ ھر زن بی روسری ھرزه و فاسد 

باشد). در ترجمھ تفسیر المیزان جلد 16 صفحھ 510 (ترجمھ استاد موسوی ھمدانی) آمده است: "زنان غیر 
مسلمان و نیز کنیزان در آن دوره حجاب نداشتند و حجاب عالمت زنان مسلمان بود و در نتیجھ کسي 

متعرض آنان نمي شد... "با توجھ بھ قول پروردگار تعالی کھ "ال اکراه فی الدین: ھیچ اکراه و اجباری در 
"(

ی

نی

ھمچنین آیات شریفھ 99 سوره مبارکھ یونس، 28 سوره مبارکھ ھود، 22 سوره مبارکھ غاشیھ کھ اجبار و 
اکراه را در دین ممنوع می کنند و رفتار پیامبر کھ در زمان حیاتشان در جامعھ اسالمی حجاب را اجباری 
نکرده بود، بھتر است بھ جای پافشاری بر اجباری کردن حجاب نگران عمل نکردن بھ این آیھ باشیم : "َیا 
َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا َبْیَن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ (حجرات1)- ای کسانی کھ ایمان آوردید بر اهللا و پیامبرش 
پیشی مگیرید".ممکن است مخالفین این نظر بھ برخی احادیث یا روایات در این خصوص استناد کنند ولی 

خود پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ فرمودند کھ احادیث ما رابھ قرآن عرضھ کنید اگر موافق با قرآن بود بپذیرید 
و گرنھ بھ دیوار بکوبید. از آنجایی کھ ھر کس اختیار نگاھش را دارد بی حجابی تعرضی بھ حقوق دیگران 

محسوب نمی شود . البتھ قرآن کریم حتی در خصوص زنان مسلمان سالخورده وقتی مجوز می دھد کھ 
بدون سر انداز باشند با عبارت " َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة " جلوی افراط در بی حجابی را ھم می گیرد یعنی 

اگر حجاب و سر انداز داشتن اجباری نیست مجوزی ھم برای لخت و عریان ظاھر شدن در جامعھ صادر 
نشده است

يِدِهـ562

دستش (براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند 
معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . 

چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک 
عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است 
مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي 

بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا 
بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است)

ی

يدِهنونَ ـ563
نرمي و مالیمت کنند (از مصدر ادھان است کھ مصدر باب افعال از ماده دھن است و دھن بھ معناي روغن 
و ادھان و مداھنھ بھ معناي روغن مالي و بھ اصطالح فارسي ماست مالي است، کھ کنایھ است از نرمي و 

روي خوش نشان دادن)

ی

يدِننيـ561
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يديـ564

دو دست (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است در عباراتي نظیر"بین 
یدیھ "بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر 

کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر 
معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، 
مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ 
ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ 
بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي 

سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است.عبارت "ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي 
َرْحَمِتِھ " یعني : بشارتي پیشاپیش رحمتش)

ی

ی

يدِيـ565

دو دست (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است در عباراتي نظیر"بین 
یدیھ "بین دو دست استعاره از پیش رو، مقابل یا آینده مي باشد.براي کلمھ ید معاني زیادي غیر از دست ذکر 

کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي دست است و در سایر 
معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون مربوط بھ دست مي باشند، 
مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و سلطنت کھ از جھت این کھ 
ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور قدرت و کمال است در آیھ 
بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده الملک و امثال اینھا بھ معناي 
سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند آن است.دراصل "َیَدْي" بوده 
کھ آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است. عبارت "َلا ُتَقدُِّموْا َبْیَن 

َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ " یعني : بر خدا و پیامبرش [در ھیچ امري از امور دین و دنیا و آخرت] پیشي مگیرید)

ی

ی

يدي ـ566

دو دستم (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي 

دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون 
مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و 

سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور 
قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده 

الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند 
آن است..عبارت "ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَديَّ" یعني :تصدیق كننده پیش از من)

ی

ی

يِدي ـ567

دستم (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي 

دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون 
مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و 

سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور 
قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده 

الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند 
آن است)

ی

ی

يديِه ـ568

دو دستش (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي 

دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون 
مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و 

سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور 
قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده 

الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند 
آن است .عبارت "ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ" یعني :تصدیق كننده پیش از خود)

ی

ی
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يديهاـ569

دو دستش (در اصل "یدین"بوده کھ چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است . براي کلمھ ید معاني 
زیادي غیر از دست ذکر کرده اند و لیکن باید دانست کھ این کلمھ داراي چند معنا نیست بلکھ تنھا بھ معناي 

دست است و در سایر معاني بطور استعاره  بھ کار مي رود . چون آن معاني اموري ھستند کھ از شؤون 
مربوط بھ دست مي باشند، مانند انفاق و سخاوت از جھت اینک عضو دھنده غالبًا دست مي باشد یا ملک و 

سلطنت کھ از جھت این کھ ظھور قدرت غالبًا در دست است مثًال در آیھ "ان تسجد لما خلقت بیدي "منظور 
قدرت و کمال است در آیھ بیدک الخیر و آیھ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شي ء و آیھ تبارک الذي بیده 

الملک و امثال اینھا بھ معناي سلطنت است و در آیھ ال تقدموا بین یدي اهللا و رسولھ معنایش حضورومانند 
آن است .عبارت "َفَجَعْلَناَھا َنَکاالًَ لَِّما َبْیَن َیَدْیَھا َوَما َخْلَفَھا َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن" یعني :آن [مجازات] را عبرتي 

براي كساني كھ شاھِد حادثھ بودند، وكساني كھ بعد از آنان میآیند و پندي براي پرواپیشگان قرار دادیم)

ی

ی

سر مي ُبَرديذَبح ـ570
ی

ب

سر مي ُبَرنديذَبحونَـ571
ی

ب

کھ رھایشان کند - کھ آنان را وا گذارديذَر ـ572
ی

يذْرؤکُم ـ573
شما را مي آفریند (ازکلمھ ذرء بھ معناي ایجاد بھ شیوه اختراع است و گویا معناي اصلیش ظھور بوده . 

منظور از عبارت "یذرؤکم فیھ" یعني با قرار دادن ھمسران و جفتھا براي شما و چھارپایان، نسلتان را زیاد 
مي کند)

ی

ک

کھ تو را رھا  کند - کھ تو را وا گذارديذَرک ـ574
ی

ک

رھا مي کنند - وا مي گذارنديذَرونَ ـ575
ی

رھایش مي کند - آن را وا مي گذارديذَرها ـ576
ی

رھایشان مي کند - آنان را وا مي گذارديذَرهم ـ577
ی

يذَّکَّرـ578
کھ نتیجھ گیري و ریشھ یابي کند - کھ متذكر شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات 
نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ 

ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذْکُر ـ579
یاد مي کند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذَّکَّر ـ580
نتیجھ گیري و ریشھ یابي کند - متذكر شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ 

و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي 
رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذْکَر ـ581
کھ یاد شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذْکَر ـ582
یاد مي شود ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذْکُرواْ ـ583
کھ یاد کنند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذَّکَّرواْ ـ584
کھ نتیجھ گیري و ریشھ یابي کنند - کھ متذكر شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و 
خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذَّکَّرونَ ـ585
نتیجھ گیري و ریشھ یابي مي کنند - متذكر مي شوند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ 

مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و 
خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک
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يذْکُرونَ ـ586
یاد مي کنند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از مقدمات بھ 
نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار را مسبب 

اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

يذْکُرهم ـ587
آنان را یاد مي کند ( تذكر در اصل بھ معناي منتقل شدن از نتیجھ بھ مقدمات نتیجھ و یا منتقل شدن از 

مقدمات بھ نتیجھ است بنابراین ذکر پروردگار یعني این کھ ھر خیر و خوبي کھ بھ ما مي رسد، پروردگار 
را مسبب اصلي آن بدانیم کھ واقعیت نیز ھمین است)

ی

ک

تا بچشديذُوق ـ588
ی

کھ بچشنديذُوقُواْ ـ589
ی

مي برد - ازبین مي برد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي قبل از خود مي باشد)يذِْهبـ590
ی

ب

مي روديذْهب ـ591
ی

ب

ببرد (ُیْذِھَب َعنُکُم : از شما بر طرف کند)يذِْهب ـ592
ی

ب

مي َبَرديذْهب ِبــ593
ی

ب

کھ آن دو ببرنديذْهبا ِبــ594

ی

شما را مي برد - شما را از میان بر مي دارديذِْهبکُمـ595
ی

ب

ک

مي برنديذِْهبن ـ596
ی

ب

واقعًا مي برديذِْهبن ـ597
ی

ب

بچشانديِذيقـ598
ی

ی

کھ بھ شما بچشانديِذيقَکُم ـ599
ی

ی

ک

کھ بھ آنان بچشانديِذيقَهم ـ600
ی

ی

ریا مي کنند (عبارت "ُیَراُؤوَن ٱلنَّاَس" یعنی در حال نمایش بھ مردمند. ریا در اصل بھ معناي این است کھ يراؤونَ ـ601
آدمي خود را بھ غیر آنچھ کھ ھست نشان دھد)

ی

اراده مي شوديرادـ602
ی

تو را مي بینديراک ـ603
ی

ک

شما را مي بینديراکُمـ604
ی

ک

تا گره بزند - تا محکم کند ( عبارت "ِلَیْرِبَط َعَليٰ ُقُلوِبُکْم " کنایھ از این است کھ شجاعتان کند. درفارسي ھم يرِبطَـ605
وقتي مي خواھیم بگوییم ترسیدیم، مي گوییم بند دلم گسست)

ی

ب

يربواْ ـ606
کھ زیاد شود (از"ربا" بھ معني زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی می گویند کھ 

قرض دھنده در ھنگام قرض دادن، بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، مبلغی نیز بھ 
عنوان سود آن بپردازد حتی اگر از کاری کھ با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ پولی را بھ 

کسی قرض بدھند بھ این قصد کھ در سود کاری کھ قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، شریک باشند(بھ 
نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ اند)، ربا محسوب نمی شود.)

ی

ب

يرِبيـ607
زیاد مي کند - فزوني مي دھد (از"ربا" بھ معني زیاد و افزون شدن مال و اصطالحًا بھ سوِد وام و قرضی 

می گویند کھ قرض دھنده در ھنگام قرض دادن، بھ شخص مقروض تکلیف کند کھ افزون بر اصل پول، 
مبلغی نیز بھ عنوان سود آن بپردازد حتی اگر از کاری کھ با آن وام انجام داده، سودی نبرده باشد و چنانچھ 

پولی را بھ کسی قرض بدھند بھ این قصد کھ در سود کاری کھ قرض گیرنده با آن پول انجام می دھد، 
شریک باشند(بھ نسبت سھمی کھ در آن شراکت داشتھ اند)، ربا محسوب نمی شود.)

ی

ب

ی
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يرتد ـ608
کھ برگردد (در عبارت "َقْبَل َأن َیْرَتدَّ ِإَلْیَک َطْرُفَک" ارتداد طرف بھ معناي این است کھ آن چیزي کھ نگاه 
آدمي بھ آن مي افتد، در نفس نقش بندد و آدمي آن را بفھمد کھ چیست، پس مقصود آن شخص این بوده کھ 

من تخت ملکھ سباء را در مدتي نزدت حاضر مي کنم کھ کمتر از فاصلھ نگاه کردن و دید آن باشد)

ی

ت

برگردد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يرتِدد ـ609
ی

ت

کھ گردش کند و میوه بخورد(کلمھ رتع بھ معناي آزادانھ چریدن حیوان یا آزادانھ گردش کردن و میوه يرتع ـ610
خوردن انسان است. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)

ی

ت

بھ میراث ببرد - ارث ببرد(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و يِرثُ ـ611
با زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ی

ث

از من ارث ببرد (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با زوال يِرثُِنيـ612
او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ی

ثن

ی

يِرثُونَ ـ613
بھ میراث مي برند - ارث مي برند(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او 
مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده . در معني عبارت "ُأْوَلـِٰئَک ُھُم ٱْلَواِرُثوَن ٱلَِّذیَن 

َیِرُثوَن ٱْلِفْرَدْوَس "در روایات  آمده کھ براي ھر انساني در بھشت، منزلي و در آتش منزلي است و چون 
کسي بمیرد و داخل آتش شود، سھم بھشت او را بھ ارث بھ اھل بھشت مي دھند)

ی

ث

آن را بھ میراث مي برند -آن را ارث مي برند(ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ يِرثُها ـ614
قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ی

ث

بازگردانده مي شوديرجعـ615
ی

يرِجع ـ616
برمي گردد (عبارت "َیْرِجُع َبْعُضُھْم ِإَليٰ َبْعٍض ٱْلَقْوَل "یعني:با یکدیگر گفتگو و با یکدیگر مراجعھ و 

مخاصمھ مي کنند و کنایھ از این است کھ ھرکدام گناه وبدبختي خود را بھ گردن دیگري مي اندازد. معني 
کلمھ بھ کلمھ اش مي شود بعضي از آنان بھ سوي بعض دیگر در گفتار برمي گردند. چون جملھ با فعل 

شروع شده فعلش مفرد آمده است)

ی

کھ برگردديرِجع ـ617
ی

برمي گردند - مراجعھ مي کننديرِجعونَ ـ618
ی

بازگردانده مي شونديرجعونَ ـ619
ی

يرجموکُمـ620

شما را سنگسار مي کنند - شما را سنگباران مي کنند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي 
است. در برخي تفاسیر و ترجمھ ھا مجازات زن شوھر دار و مرد زن داري کھ زنا کرده اند را "سنگسار" 
نوشتھ اند کھ سند قرآني ندارد و بعید است کھ جایي کھ قرآن، حکم تازیانھ را در مورد زنا حتي با مشخص 

نمودن تعدادش بیان نموده، از ذکر موضوع سنگسار کھ داراي اھمیت بیشتري است، صرفنظر و آن را 
موکول بھ روایات کند جداي از اینکھ در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 25 مجازات کنیز را  نصف زن 

شوھر دار آزاد تعیین نموده کھ بدیھي است اگر حکم او سنگسار بود، نصف شدن این مجازات، معني نمي 
دھد عالوه بر این در آیاتي کھ مجازات زنا را بیان نموده جمالت حالت عمومي دارد و موردي را جدا 

نکرده است)

ی

ک

امید دارد (" َکاَن َیْرُجوْا ": ھمواره امید داشت یا امید مي داشت کھ چون بھ واقعیت حتمي اشاره مي کند، يرجواْ ـ621
"ھمواره امید دارد"معني مي شود)

ی

امید دارند - امیدوارنديرجونَ ـ622
ی

يرحم ـ623
رحم مي کند (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي را 

ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او 
را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، ھمگان 

شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او محروم می 
گردد)

ی

يرحمکُمـ624
بھ شما رحم کند (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ کمالي 

را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و 
او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان بودنش، 

ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت خاص او 
محروم می گردد. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)

ی

ک
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يرحمکُم ـ625
کھ بھ شما رحم کند (رحمت، بھ معناي نوعي تاثیر درونی است، کھ از مشاھده محرومیت محرومي کھ 

کمالي را ندارد و محتاج بھ رفع نقص است، در دل پدید مي آید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل 
شود و او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند البتھ در مورد پروردگار بھ جھت رحمان 

بودنش، ھمگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی کھ لعنت الھی شاملش شده  از رحمت 
خاص او محروم می گردد)

ی

ک

برگردانده مي شوديردـ626
ی

بخواھد ( جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد و حرکت حرف دال بھ دلیل تقارنش با يِرِد ـ627
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

بخواھد ( جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يِرد ـ628
ی

براي تو بخواھد ( جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يِردک ـ629
ی

ک

براي من بخواھد (مخفف"ُیِرْدِني"جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يِردِن ـ630
ی

شما را باز مي گردانند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يردوکُم ـ631
ی

ک

بازگردانده مي شونديردونَـ632
ی

شما را باز مي گرداننديردونکُم ـ633
ی

ک

کھ ھالکشان کنند (از ارداء  بھ معناي ھالک کردن)يردوهم ـ634
ی

روزي مي دھد(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)يرزق ـ635
ی

شما را روزي مي دھد(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)يرزقُکُم ـ636
ی

ک

حتمًا بھ آنان روزي مي دھد(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)يرزقَنهمـ637
ی

روزي داده مي شوند(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)يرزقُونَ ـ638
ی

بھ او روزي مي دھد(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي .جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن يرزقْهـ639
براي شرط قبل از خود مي باشد)

ی

او را روزي مي دھد(کلمھ رزق بھ معناي عطائي است جاري و ھمیشگي)يرزقُها ـ640
ی

فرستاده می شوديرسلُـ641
ی

س

مي فرستديرِسلُـ642
ی

س

کھ مي فرستديرِسلَ ـ643
ی

س

تا بفرستد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد و حرکت حرف الم بھ دلیل يرِسِل ـ644
تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

س

رشد یابند (رشد:رسیدن بھ اصل مسائل و مقصد اصلي)يرشدونَـ645
ی

ش

شیر بدھند (از رضاعة بھ معني شیر خوردن و در اصل بھ معناي مکیدن پستان بھ منظور نوشیدن شیر از يرِضعن ـ646
آن است)

ی

ض

کھ شما را راضي و خشنود کننديرضوکُم ـ647
ی

ض

ک

شما را راضي و خشنود مي کننديرضونکُم ـ648
ی

ض

ک

آن را مي پسندنديرضونه ـ649
ی

ض
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کھ او را راضي و خشنود کننديرضوه ـ650
ی

ض

کھ آن را بپسندنديرضوه ـ651
ی

ض

کھ آن را بپسندد(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يرضه ـ652
ی

ض

مي پسندد - راضي مي شوديرضٰي ـ653
ی

ض

ی

کھ خشنود شوند - کھ راضي گردند - کھ بپسندنديرضين ـ654
ی

ض

ی

رو گردان شود از (رغبت بھ معني میل و اشتیاق کھ با اضافھ شدن "َعن "معني اش "اعراض و نفرت" يرغَب عن ـ655
شده است)

ی

ب

تا رفعت دھد - تا باال ببرد(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يرفَِع ـ656
ی

ف

باال مي برديرفَع ـ657
ی

ف

آن را باال مي برديرفَعه ـ658
ی

ف

سوار مي شونديرکَبونَ ـ659
ی

ک

ب

فرار مي کنند (از کلمھ رکض بھ معناي دویدن بھ تندي است)يرکُضونَـ660
ی

ک

ض

يرکُمهـ661
کھ متراکم و انباشتھ سازد (از کلمھ رکم بھ معناي جمع کردن و قرار دادن چیزي است بر روي چیزي 

دیگر، ابر پر پشت را ھم از ھمین جھت سحاب مرکوم مي گویند کھ قطعات آن روي ھم قرار دارد، پس 
سحاب مرکوم یعني مجتمع ابر و مجموع آن و تراکم اشیاء بھ معناي روي ھم قرار گرفتن آنھا است)

ی

ک

يرِم ـ662
تھمت بزند (رمي بھ معناي انداختن تیر بھ طرف دشمن و یا بھ طرف شکار است . اصطالحًا بھ تھمت زدن 
ھم اطالق مي شود چون تھمت زننده کھ بي گناھي را متھم مي کند، مانند کسي مي ماند کھ شخصي را بدون 
اطالع با تیر بزند و بھ نامردي از پاي در آورد .جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود 

مي باشد)

ی

يرمونَـ663
تھمت مي زنند (رمي بھ معناي انداختن تیر بھ طرف دشمن و یا بھ طرف شکار است . اصطالحًا بھ تھمت 
زدن ھم اطالق مي شود چون تھمت زننده کھ بي گناھي را متھم مي کند، مانند کسي مي ماند کھ شخصي را 

بدون اطالع با تیر بزند و بھ نامردي از پاي در آورد)

ی

کھ ببینند (در اصل "َیَرْوْا" بوده کھ واو آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت يرواْ ـ664
گرفتھ است)

ی

کھ ببیننديرواْ ـ665
ی

تا نشان داده شوند - تا بھ آنان نشان دھنديرواْ ـ666
ی

مي بیننديرونَ ـ667
ی

آن را مي بیننديرونه ـ668
ی

آن را مي بیننديرونهاـ669
ی

آنان را مي بیننديرونهم ـ670
ی

آن را ببیند (در عبارت "َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه "جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از يره ـ671
خود مي باشد)

ی

مي ترسند (از رھب بھ معناي ترسي است کھ توأم با پرھیز و اجتناب کردن، باشد)يرهبونَـ672
ی

ب

کھ آن دو را مجبور کند (رھق بھ معناي احاطھ و تسلط یافتن بھ زور است و ارھاق بھ معناي تکلیف کردن يرِهقَهما ـ673
است)

ی

مي بینديرٰي ـ674
ی

ی
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مي خواھد - اراده مي کنديِريدـ675
ی

ی

کھ آن دو بخواھنديِريدا ـ676
ی

ی

آن دو مي خواھنديِريداِن ـ677
ی

ی

کھ بخواھنديِريدواْ ـ678
ی

ی

مي خواھنديِريدونَ ـ679
ی

ی

کھ بھ شما نشان دھد - کھ بھ شما بنمایانديِريکُمـ680
ی

ی

ک

بھ شما نشان مي دھد - بھ شما مي نمایاند (حرف میم در آن بھ دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ يِريکُم ـ681
بعد حرکت گرفتھ است)

ی

ی

ک

بھ شما نشان مي دھد - بھ شما مي نمایانديِريکُم  ـ682
ی

ی

ک

آنان را بھ شما نشان مي دھديِريکُموهم ـ683

ی

ی

ک

آنان را بھ تو نشان مي دھديِريکَهمـ684
ی

ی

ک

کھ بھ او نشان دھديِريه ـ685
ی

ی

بھ آنان نشان مي دھديِريِهم ـ686
ی

ی

کھ بھ آن دو نشان دھديِريهما ـ687
ی

ی

يزِجي ـ688
روان مي کند (کلمھ یزجي از ازجاء بھ معناي سوق دادن چیزي است از حالي بھ حالي دیگر، پس مراد از 

آن، در عبارت "رَّبُُّکُم ٱلَِّذي ُیْزِجي َلُکُم ٱْلُفْلَک ِفي ٱْلَبْحِر" بھ راه انداختن کشتیھا در دریا بھ وسیلھ باد و امثال 
آن و روان و نرم ساختن آب است، چون اگر خداوند آب را مایع خلق نمي کرد و قوانین شناور شدن اجسام 

در سیاالت را وضع نمي نمود، دیگر کشتیھا نمي توانستند در دریاھا بھ حرکت در آیند(کھ بھ اندازه وزن آب 
جابجا شده از وزن کشتی کاستھ می شود و ھمین امر باعث شناور شدن کشتی می گردد))

ی

ی

کھ زیاد کند - کھ بیفزایديزداد ـ689
ی

تا زیاد کنند - تا بیفزاینديزدادواْ ـ690
ی

بھ شما بیفزاید (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يِزدکُم ـ691
ی

ک

بار بر مي دارند - بار بھ دوش مي کشنديِزرونَ ـ692
ی

گمان مي کنند(از "زعم " کھ بھ معناي مطلق اعتقاد است، لیکن بیشتر در اعتقاد باطل استعمال شده)يزعمونَـ693
ی

کھ منحرف شود (از "زیغ" بھ معنی انحراف از استقامت و راست بودن وبھ معناي بیرون شدن از راه حق يِزغْ ـ694
و میل بھ طرف بیراھھ و باطل است)

ی

بھ سرعت راه مي روند - شتابان راه مي روند (از کلمھ زف و نیز زفیف بھ معناي راه رفتن بھ سرعت يِزفُّونَـ695
است)

ی

ف

يزکُّونَ أَنفُسهمـ696
خود را بھ پاكي میستایند - خود ستایي مي کنند (کلمھ زکات در اصل بھ معناي رشد ونموي است کھ ناشي 

از برکت الھي است و تزکیھ نفس بھ دو نوع است، یکي بھ عمل است، کھ بسیار پسندیده و مورد تاکید است 
و در آیھ شریفھ : قد افلح من تزکي ھمین قسم منظور است و یکي دیگر تزکیھ زباني است، نظیر این کھ دو 

شاھد عادل، شخصي را کھ عدالتش براي حاکم شرع ثابت نشده تعدیل کنند و او را بھ عدالت بستایند، یا 
اینکھ شخصي خود را بستاید)

ی

ک

ان

ف

س

مي خواھد پاک و پاکیزه شود - مي خواھد تزکیھ شوديزکَّٰيـ697
ی

ک

ی
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پاک و پاکیزه مي کند - تزکیھ مي کند - بھ پاکی می ستایديزکِّي ـ698
ی

ک

ی

شما را پاک و پاکیزه مي کند - شما را تزکیھ مي کنديزکِّيکُم ـ699
ی

ک

ی

ک

آنان را پاک و پاکیزه مي کند - آنان را تزکیھ مي کنديزکِّيِهم ـ700
ی

ک

ی

يزِلقُونک ـ701

تورا بلغزانند - تورا بیندازند - تو را بکشند (کلمھ زلق بھ معناي زلل و لغزش است و "ازالق" بھ معناي 
ازالل، یعني صرع است و کنایھ است از کشتن و ھالک کردن . و معناي عبارت "َوِإن َیَکاُد ٱلَِّذیَن َکَفُروْا 

َلُیْزِلُقوَنَک ِبَأْبَصاِرِھْم َلمَّا َسِمُعوْا ٱلذِّْکَر " این است کھ : محققا آنھا کھ کافر شدند وقتي قرآن را شنیدند نزدیک 
بود با چشم ھاي خود تو را بھ زمین بیندازند، یعني با چشم زخم خود تو را بکشند . 

و مراد از این ازالق بھ ابصار - بھ طوري کھ ھمھ مفسرین گفتھ اند - چشم زدن است، کھ خود نوعي از 
تاثیرات نفساني است کھ حوادث و شواھد زیادي در زندگي با آن منطبق مي باشد و دلیلي عقلي ھم بر نفي 

آن نیست و از طرفي روایاتي نیز در تأیید آن وارد شده است)

ی

ک

پسران و دختران را با ھم بھ آنان مي دھديزوجهم ذُکْراناً وِإناثاًـ702

ی

ک

ان

ان

اث

مي افزایديِزيد ـ703
ی

ی

مسلمًا مي افزایديِزيدنَّ ـ704
ی

ی

مي افزایند - بیشترنديِزيدونَ ـ705
ی

ی

تا بر آنان بیفزایديِزيدهمـ706
ی

ی

برآنان مي افزایديِزيدهمـ707
ی

ی

منحرف شود ("َکاَد َیِزیُغ ":نزدیک بود منحرف شود. از "زیغ" بھ معنی انحراف از استقامت و راست بودن يِزيغُ ـ708
وبھ معناي بیرون شدن از راه حق و میل بھ طرف بیراھھ و باطل است)

ی

ی

از حروف مقطعھ و رموز قرآن (در روایتي از امام صادق علیھ السالم آمده کھ "یس" یکي از اسماء رسول يس ـ709
خدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) است و معنایش "یا ایھا السامع للوحي" (ھان اي شنواي وحي) است)

ی

س

يساِرعونَ ـ710
بسیار و با ھمکاری یکدیگرمي شتابند (از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم 

بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط 
زمانی و مکانی آن دارد. از معانی باب مفاعلھ کثرت و مشارکت می باشد)

ی

س

سوق داده مي شوند - رانده مي شوند - ُھلشان مي دھند (از مصدرسیاقھ بھ معناي وادار کردن بھ راه رفتن يساقُونَ ـ711
است، در صورتي کھ راننده در عقب قرار داشتھ باشد،بھ عکس قیادت کھ بھ معناي کشیدن از جلو است)

ی

س

تا بپرسد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این يسأَلَـ712
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

مي پرسد (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این يسأَلُ ـ713
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

يسأَلُکـ714
از تو مي پرسد (در عبارت "َیْسَأُلَک ٱلنَّاُس َعِن ٱلسَّاَعِة " چون جملھ با فعل شروع شده مفرد آمده ولي با 

توجھ بھ فاعلش جمع معني مي شود. اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ 
دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع 

یک حاجت)

ی

س

ال

ک

يسأَلْکُموهـ715
آن را از شما بخواھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد. اصل در معنای 
سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب 

پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

ال

ک
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يسأَلُن ـ716
حتمًا بازپرسي مي شود - حتمًا باز خواست مي شود - حتمًا سؤال مي شود (اصل در معنای سؤال طلب 

کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک 
پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

ال

مي پرسند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال این يسأَلُونَـ717
طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

ال

يسأَلُونَ ـ718
بازخواست مي شوند - سؤال مي شوند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ 

دارای شعور است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع 
یک حاجت)

ی

س

ال

از تو مي پرسند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور است حال يسأَلُونک ـ719
این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

ال

ک

از او درخواست مي کند (اصل در معنای سؤال طلب کردن است البتھ طلب کردن کسی کھ دارای شعور يسأَلُه ـ720
است حال این طلب کردن می تواند طلب پاسخ برای یک پرسش باشد یا طلب مالی برای رفع یک حاجت)

ی

س

ال

تسبیح مي گوید - از عیب و نقص بري مي داند  (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)يسبحـ721
ی

س

ب

تسبیح مي گویند - از عیب و نقص بري مي دانند (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)يسبحنـ722
ی

س

ب

شناورند - شنا می کنند (از سبح بھ معناي جریان و شناي در آب است)يسبحونَـ723
ی

س

ب

تسبیح مي گویند - از عیب و نقص بري مي دانند (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)يسبحونَ ـ724
ی

س

ب

او را تسبیح مي گویند - او را از عیب و نقص بري مي دانند (تسبیح : منزه و عاري از عیب دانستن)يسبحونه ـ725
ی

س

ب

از ما پیشي بگیرند - از ما جلو بزننديسِبقُوناـ726
ی

س

ب

تا دشنام بدھند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يسبواْـ727
ی

س

ب

اجازه مي خواھد - اذن مي گیرديستأِْذنُ ـ728
ی

س

از تو اجازه مي خواھند - از تو اذن مي گیرنديستأِْذنونکـ729

ی

س

ک

کھ از او اجازه بخواھند - کھ از او اذن بگیرنديستأِْذنوهـ730

ی

س

جایگزین مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يستبِدلْ ـ731
ی

س

تب

يستبِشرونَـ732
بشارت مي دھند - مژده مي دھند - شادي مي کنند - شادمان مي شوند (عبارت : "َیْسَتْبِشُروَن ِبـٱلَِّذیَن َلْم 

َیْلَحُقوْا ِبِھم مِّْن َخْلِفِھْم َألَّا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن "یعني : "بھ یکدیگر مژده میدھند کھ فالني ھا ھم از 
دنبال ما خواھند آمد، در حالیکھ ترس و اندوھي نداشتھ باشند" . یا "براي كساني كھ از پي ایشانند و ھنوزبھ 

آنان نپیوستھ اند [و سرانجام بھ شرف شھادت نایل میشوند] شادي میكنند". عبارت "َوَجاءََ َأْھُل ٱْلَمِدیَنِة 
َیْسَتْبِشُروَن " یعني : و اھل شھر [با آگاه شدن از مھمانان لوط] شادي كنان [بھ خانھ لوط] آمدند.)

ی

س

تب

ش

پاسخ مي دھد - اجابت مي کند (بھ جّد وجھد)يستِجيبـ733
ی

س

ت

ی

ب

پاسخ مي دھند - اجابت مي کنند (بھ جّد وجھد)يستِجيبونَ ـ734

ی

س

ت

یب

يستِحبونَـ735
ترجیح مي دھند (عبارت "َیْسَتِحبُّوَن ٱْلَحَیاَة ٱلدُّْنَیا َعَلي ٱْلَئاِخَرِة " یعني : زندگي دنیا را بر آخرت ترجیح 

میدھند بھ عبارت دیگر با دنیا دوستی، چشم بر آخرت بستھ اید. حقیقت معناي استحباب این است کھ آدمي 
جستجو کند تا چیزي را پیدا کند کھ دوستش بدارد و لیکن وقتي بعد از آن "علي" بیاید، معناي ایثار و 

ترجیح را مي دھد و در عبارت " و اما ثمود فھدیناھم فاستحبوا العمي  علي الھدي" نیز بھ ھمین معنا است . 
و معناي استحباب دنیا بر آخرت، اختیار دنیا و ترک کامل آخرت است)

ی

س

ت

ب
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يستحيونَ ـ736
زنده مي گذارند - زنده نگھ مي دارند (کلمھ استحیاء در عبارت "َیْسَتْحُیوَن ِنَساَءُکْم" بھ معناي طلب حیات و 

زندگي است، ممکن ھم ھست معناي آن این باشد کھ با زنان شما کارھائي مي کردند، کھ حیاء و شرم از 
ایشان برود)

ی

س

ت

ی

يستحِيي ـ737
شرم مي کند - زنده نگھ مي دارد (کلمھ استحیاء در عبارت "َیْسَتْحِیي ِنَساَءُھْم" بھ معناي طلب حیات و 

زندگي است، ممکن ھم ھست معناي آن این باشد کھ با زنان شما کارھائي مي کردند، کھ حیاء و شرم از 
ایشان برود)

ی

س

ت

ی

ی

آن دو استخراج کنند - آن دو بیرون بیاورنديستخِرجا ـ738
ی

س

ت

کھ پنھان کنند (بھ جّد وجھد)يستخفُواْـ739
ی

س

ت

ف

پنھان مي کنند (بھ جّد وجھد)يستخفُونَ ـ740
ی

س

ت

ف

جانشین مي کنديستخِلفـ741
ی

س

ت

ف

جانشین مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يستخِلف ـ742
ی

س

ت

ف

کھ شما را جانشین [آنان] گردانديستخِلفَکُمـ743

ی

س

ت

ف

ک

کھ حتمًا آنان را جانشین گردانديستخِلفَنهمـ744

ی

س

ت

ف

يستسِخرونَ ـ745

بھ شدت مسخره مي کنند (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، 
انجام دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ 

تسخیر چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر 
خالف میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ 
و ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ 
کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ 
تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از 

انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان 
ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف 
اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او 

را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن 
استفاده مي کند)

ی

س

ت

س

از او یاري مي خواھد (از استصراخ است کھ بھ معناي پناه دادن و بھ داد کسي رسیدن و فریاد او را پاسخ يستصِرخه ـ746
گفتن مي باشد)

ی

س

ت

ص

ناتوان و زبون مي گیرد - ضعیف مي شمرد (استضعاف بھ معناي ضعیف شمردن و توھین و بي اعتنائي بھ يستضِعفـ747
امر چیزي است)

ی

س

ت

ض

ف

ناتوان و زبون گرفتھ می شوند - ضعیف شمرده می شوند (استضعاف بھ معناي ضعیف شمردن و توھین و يستضعفُونَـ748
بي اعتنائي بھ امر چیزي است)

ی

س

ت

ض

ف

مي تواند - استطاعت دارديستِطيع ـ749
ی

س

ت

ی

يستعِتبواْـ750
از آنان می خواھند کھ عذر خواھي کنند (عتب بھ معناي غضب و حزن است، وقتي گفتھ مي شود : فالني بر 

فالني عتب کرد معنایش این است کھ غم او را خورد و اگر برگردد و دلجوئیش کند مي گویند عاتبھ و اسم 
این ماده عتبي است، یعني برگشتن معتوب علیھ (آن کس کھ کردار ناپسندش موجب حزن یا غضب شده) بھ 

چیزي کھ مایھ رضایت عاتب باشد و کلمھ استعتب بھ معناي از او خواست کھ دلجوئي کند، مي باشد)

ی

س

ت

تب
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يستعِجلُـ751
تقاضاي تعجیل مي کند(بھ جّد وجھد)- بھ اصرار در خواست تعجیل و شتاب برای زودتر واقع شدن 

دارند(کلمھ استعجال بھ معناي این است کھ از دیگري بخواھي عجلھ کند و او را بر انجام خواستھ  ات 
تحریک کني. از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد 

شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط زمانی و مکانی آن دارد. 
عبارت "" یعنی : مجرمان در خواست تعجیل و شتاب برای زودتر واقع شدن از چھ چیزی را دارند!؟)

ی

س

ت

يستعِجلُونَـ752
تقاضاي تعجیل مي کنند(بھ جّد وجھد)(کلمھ استعجال بھ معناي این است کھ از دیگري بخواھي عجلھ کند و 
او را بر انجام خواستھ ات تحریک کني. از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده و ھم 

بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و شرائط 
زمانی و مکانی آن دارد)

ی

س

ت

يستعِجلُونک ـ753
از تو تقاضاي تعجیل مي کنند(بھ جّد وجھد)(کلمھ استعجال بھ معناي این است کھ از دیگري بخواھي عجلھ 

کند و او را بر انجام خواستھ  ات تحریک کني. از سرعت و عجلھ در قرآن کریم ھم بھ عنوان کاری پسندیده 
و ھم بھ عنوان کاری ناپسند یاد شده است و تشخیص پسندیده یا ناپسند بودن آن بستگی بھ اصل کار و 

شرائط زمانی و مکانی آن دارد)

ی

س

ت

ک

كھ با جّد وجھد عفت ورزند - با جّد و جھد خودداري كننديستعِففْنـ754
ی

س

ت

ف

ف

يستغشونَ ِثيابهمـ755
با لباسھایشان با جدیت می پوشانند(در اصل "بثیاِبھم" بوده کھ پس از حذف حرف "بـ" ، ثیاب فتحھ گرفتھ 

است(منصوب بھ نزع خافض) و منظور این است کھ لباسشان را بر روی سرشان می اندازند تا چھره آنان 
شناختھ نشود)

ی

س

ت

ش

ثی

اب

طلب مغفرت کند - با اصرار طلب آمرزش کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود يستغِفِر ـ756
مي باشد و حرف "ر" بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

ی

س

ت

ف

تا طلب مغفرت کند - تا با اصرار طلب آمرزش کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از يستغِفر ـ757
خود مي باشد)

ی

س

ت

ف

کھ طلب مغفرت کنند - کھ با اصرار طلب آمرزش کننديستغِفرواْـ758

ی

س

ت

ف

طلب مغفرت مي کنند - با اصرار طلب آمرزش مي کننديستغِفرونَـ759

ی

س

ت

ف

طلب مغفرت مي کنند - با اصرار طلب آمرزش مي کنند (در عبارت "َأَفَلا َیُتوُبوَن ِإَلى ٱللَِّھ َوَیْسَتْغِفُروَنُھ " : يستغِفرونهـ760
طلب مغفرت نمي کنند . "ال" بھ قرینھ لفظی حذف شده است)

ی

س

ت

ف

يستِغيثَاِنـ761
آن دو طلب کنند پناھشان دھد (کلمھ یستغیثان از مصدر استغاثھ است، کھ بھ معناي طلب غوث ( پناه) از 

خدا است . و معناي جملھ "ُھَما َیْسَتِغیَثاِن ٱللََّھ " این است کھ :  پدر و مادرش از خدا طلب مي کنند کھ 
پناھشان دھد)

ی

س

ت

یث

کھ بھ یاري طلبند - کھ استغاثھ کنند (بھ جّد وجھد)يستِغيثُواْ ـ762

ی

س

ت

یث

يستفِْتحونَـ763

طلب و آرزوي پیروزي مي کنند (عبارت "َکاُنوْا ِمن َقْبُل َیْسَتْفِتُحوَن َعَلي ٱلَِّذیَن َکَفُروْا " یعني : بھ خودشان 
مژده پیروزي بر كافران مي دادند . قبل از بعثت، کفار عرب متعرض یھود مي شدند و ایشان را آزار 

مي کردند و یھود در مقابل، آرزوي رسیدن بعثت خاتم االنبیاء (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) مي کرده اند و 
مي گفتھ اند : اگر پیغمبر ما کھ تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود و نیز بھ گفتھ تورات بھ مدینھ 

مھاجرت کند، ما را از این ذلت و از شر شما اعراب نجات مي دھد . و از کلمھ " کانوا"استفاده میشود این 
آرزو را قبل از ھجرت رسولخدا (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) ھمواره مي کرده اند، بھ حدي کھ در میان ھمھ 

کفار عرب نیز معروف شده بود . "َکاُنوْا َیْسَتْفِتُحوَن ": "طلب و آرزوي پیروزي مي کردند")

ی

س

ت

ف

ت
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يستفْتونکـ764

از تو فتوا میخواھند (کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي دیگران 
مشکل باشد و چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش این است 
کھ من از او حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این ماده لغوي 

فھمیده مي شود این است کھ معناي این کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ ھرجوابي بلکھ جوابي 
کھ از خود شخص باشد و شخص آن جواب را با قابلیتھاي خود بدست آورده باشد و بھ ھمین جھت است کھ 

مسالھ گو(بازگو کننده نظرات دیگران) را صاحب فتوا نمي خوانیم)

ی

س

ت

ف

ت

ک

تو را بھ آرامي حرکت مي دھند - تو را بھ آرامي مي رانند  ("َکاُدوْا َلَیْسَتِفزُّوَنَک" نزدیک بود تورا حرکت يستِفزونکـ765
دھند.  کلمھ استفزاز بھ معناي راندن و بھ حرکت در آوردن خفیف و آسان است)

ی

س

ت

ف

ک

کھ آنان را بھ آرامي حرکت دھد - کھ آنان را بھ آرامي براند  ("َکاُدوْا َلَیْسَتِفزُّوَنَک" نزدیک بود تورا حرکت يستِفزهم ـ766
دھند.  کلمھ استفزاز بھ معناي راندن و بھ حرکت در آوردن خفیف و آسان است)

ی

س

ت

ف

کھ راه مستقیم بپیمایديستِقيم ـ767
ی

س

ت

ی

يستکِْبرـ768

تكّبر ورزد (متکبر آن کسي است کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایاند   كبریاء بھ معني بزرگي بسیارو 
سرخم نیاوردن در برابر ھیچ كس است و مبالغھ در کبر را مي رساند و در عظمت ھاي غیر حسي استعمال 

مي شود، کھ برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال  است لذا صفت متكبر تنھا برازنده ي 
پروردگار تعالي است چون اوست كھ بزرگي خویش را از كسي نگرفتھ است وھمانگونھ كھ آن كس كھ 

لباسي بسیار بزرگتر از اندازه ي خود بپوشد خود را زشت كرده است صفت متكبر براي غیر خدا زشت و 
براي خداي تعالي زیباست)

ی

س

ت

ک

ب

يستکِْبرونَـ769

تكّبر مي ورزند (متکبر آن کسي است کھ با جامھ کبریائي خود را بنمایاند   كبریاء بھ معني بزرگي بسیارو 
سرخم نیاوردن در برابر ھیچ كس است و مبالغھ در کبر را مي رساند و در عظمت ھاي غیر حسي استعمال 

مي شود، کھ برگشت آن بھ کمال وجود و غیر متناھي بودن کمال  است لذا صفت متكبر تنھا برازنده ي 
پروردگار تعالي است چون اوست كھ بزرگي خویش را از كسي نگرفتھ است وھمانگونھ كھ آن كس كھ 

لباسي بسیار بزرگتر از اندازه ي خود بپوشد خود را زشت كرده است صفت متكبر براي غیر خدا زشت و 
براي خداي تعالي زیباست)

ی

س

ت

ک

ب

يستِمِع ـ770
گوش فرا دھد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد . حرکت میم در آن بھ 

دلیل تقارنش با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد. کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن 
اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

ت

يستِمع ـ771
گوش فرا مي دھد (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ 

عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. عبارت "َوِمْنُھم مَّن َیْسَتِمُع ِإَلْیَک : 
گروھی از آنان بھ سویت گوش می دھند" یعنی : گروھی از آنان بھ دھانت چشم دوختھ اند)

ی

س

ت

يستِمعونَـ772
گوش فرا مي دھند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ 
عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن. عبارت " َوِمْنُھم مَّن َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیَک  : 

گروھی از آنان بھ سویت گوش می دھند" یعنی : و گروھی از آنان بھ دھانت چشم دوختھ اند)

ی

س

ت

از تو خبر میگیرنديستنِبئُونکـ773

ی

س

تن

ئ ب

ک

در طلب مشخص کردن درستي و نادرستي آن ھستند -  آن را تشخیص مي دھند - آن را استنباط مي کنند 
(کلمھ استنباط بھ معناي استخراج نظریھ و رأي از حال ابھام بھ مرحلھ تمیز و شناسائي است و اصل این 
کلمھ از َنبط  بھ معناي اولین دلو آبي است کھ از چاه بیرون مي آید. عبارت " َوِإَذا َجاَءُھْم َأْمٌر مَِّن ٱْلَأْمِن َأِو 

ٱْلَخْوِف َأَذاُعوْا ِبِھ َوَلْو َردُّوُه ِإَلي ٱلرَُّسوِل َوِإَليٰ ُأْوِلي ٱْلَأْمِر ِمْنُھْم َلَعِلَمُھ ٱلَِّذیَن َیْسَتنِبُطوَنُھ ِمْنُھْم " یعني :و ھنگامی 
کھ نزدشان بیاید کاری از ایمنی و ترس آن را پخش و منتشر می کنند و اگر آن را بھ پیامبر و اولی 

االمر(صاحبان امر: معصومین علیھم السالم) بر می گرداندند، کسانی کھ در جستجوي یافتن درستي یا 
نادرستي آن ھستند، حتمًا آن را می دانستند . طبق روایات اولی االمر در این آیھ ھمان معنی اولی االمر در 
آیھ شریفھ 59 از سوره مبارکھ نساء را می دھد کھ ھمان ائمھ معصومین علیھم السالم ھستند،  ضمن اینکھ 

این آیھ ما را از شایعھ پراکنی و بھ عبارت دیگر پخش کردن خبری بدون اینکھ بھ درستی آن یقین داشتھ 
باشیم، نھی می کند بھترین برداشت از این آیھ با ربط دادن آن بھ آیھ قبلش و ھمچنین آیھ شریفھ 59 از سوره

ی

س

تن

ب

يستنِبطُونهـ774
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 مبارکھ نساء بھ دست می آید(ھمان تدّبر). از آنجا کھ آیات قرآن از سویی بشارت و امنیت است، با توجھ 
دادن بھ رحمت بی کران الھی و از سوی دیگر خوف و ترساندن از عذابش، تمایل کامل بھ ھر سو و بدون 
توجھ بھ دیگری و نشر این عقیده، گمراه کننده است بلکھ باید خوف و امید را با ھم داشت ھمان گونھ کھ از 
کالم پیامبر و ائمھ اطھار علیھم السالم، کھ رجوع بھ آن ھم سفارش ھمین آیھ است، بر می آید از جملھ امام 
صادق علیھ السالم می فرمایند:"از وصایاي لقمان علیھ السالم بھ پسرش این بود کھ: "از پروردگار چنان 
بترس با این تصور کھ حّتى اگر با ھمھ خوبى ھاى انس و جن بھ پیشگاھش برسى ، عذابت مى كند و بھ 

پروردگار امیدوار باش با این تصور کھ حّتى اگر با ھمھ بدى ھاى انس و جن بھ پیشگاھش برسى ، بھ تو 
رحم مى كند")

کھ با آن زن ازدواج کنديستنِکحهاـ775

ی

س

تن

ک

سرپیچي کند - امتناع کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)يستنِکف ـ776
ی

س

تن

ک

ف

يستوفُونَ ـ777
بھ طورکامل مي گیرند(اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام است. عبارت "ٱلَِّذیَن ِإَذا ٱْکَتاُلوْا َعَلى ٱلنَّاِس 

َیْسَتْوُفوَن" یعنی: کسانی کھ وقتی بر ضرر مردم پیمانھ و وزن می کنند بھ طور کامل می گیرند 
(گرانفروشی می کنند و تخفیفی نمی دھند یا ترازو و پیـمانھ  را برای مــردم نمی چربانند))

ی

س

ت

ف

مساویند - یکساننديستوونَ ـ778
ی

س

ت

مساوي است - یکسان استيستِوي ـ779
ی

س

ت

ی

آن دو مساویند - آن دو یکساننديستِوياِن ـ780
ی

س

ت

مسخره مي کند(ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ يستهِزئ ـ781
مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

ی

س

ت

ئ

مسخره مي کنند(بعد از "کانوا ":مسخره مي کردند. ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا يستهِزئُونَـ782
پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

ی

س

ت

ئ

آن مسخره مي شود - آن مورد استھزاء واقع مي شود(ھزو بھ معناي مزاحي است کھ در غیاب کسي و یا يستهزأُ ِبهاـ783
پنھان از چشم او انجام شود و گاھي بھ مزاح علني نیز گفتھ مي شود)

ی

س

ت

ب

تا یقین پیدا کنديستيِقن ـ784
ی

س

تی

يسجد ـ785
سجده مي کند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن است. 

سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 
18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح 

است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

ی

س

يسجداِن ـ786
آن دو سجده مي کنند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن 
است. سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ 

شریفھ 18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و 
واضح است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

ی

س

يسجدونَ ـ787
سجده مي کنند(سجود یا سجده بھ معناي بھ رو بر زمین افتادن و پیشاني و یا چانھ را بر زمین نھادن است. 
سجده غیر از آن معنی معروفش، در قرآن کریم بھ معنی اطاعت پروردگار است برای ھمین در آیھ شریفھ 

18 از سوره مبارکھ حج بھ این اشاره می کند کھ خورشید و ماه و ستارگان ھم سجده می کنند و واضح 
است کھ سجده آنھا یعنی اطاعت از امر پروردگار)

ی

س

افروختھ مي شوند (از کلمھ سجر کھ در اصل بھ معناي افکندن ھیزم است در آتشي کھ زیاد باشد، مانند آتش يسجرونَـ788
تنور کھ با ھیزم افروختھ شود)

ی

س

کھ زنداني شوديسجنـ789
ی

س

حتمًا زنداني مي شوديسجنن ـ790
ی

س
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يسجننه ـ791

قطعًا او را زنداني کنند - عزمشان بر این جزم شد کھ او را زنداني کنند( در عبارت "ُثمَّ َبَدا َلُھم مِّن َبْعِد َما 
َرَأُوْا ٱْلَئاَیاِت َلَیْسُجُننَُّھ َحتَّىٰ ِحیٍن: سپس برای آنان(شوھران زنانی کھ دلباختھ حضرت یوسف شده بودند) از 
بعد آنکھ نشانھ ھا را دیدند، آشکار شد کھ تصمیم جّدی بگیرند کھ او را حتمًا تا مدتی زنداني کنند(عشق بھ 

یوسف در میان زنان اشراف و درباریان آنقدر مشکل ساز شد کھ آنھا تصمیم گرفتند برای آرام نمودن 
اوضاع، برای مدتی حضرت یوسف را زندانی کنند تا در مقابل چشمان آن زنان نباشد و بھ تدریج بھ 

فراموشی سپرده شود)")

ی

س

نن

بر روي زمین کشیده مي شوند (کلمھ سحب بھ معناي کشاندن چیزي بر روي زمین است)يسحبونَ ـ792
ی

س

ب

شما را نابود و ریشھ کن مي کند(اصلش از ُسحت بھ معناي پوستھ اي است کھ دور ریختھ مي شودچون آنان يسِحتکُم ـ793
را بھ صورت پوستھ اي توخالي کھ ھمان تعبیری از نابودي است، در مي آورد)

ی

س

ت

ک

يسخرونَ ـ794

مسخره مي کنند (سخریھ بھ معناي این است کھ انسان کاري را بر خالف ھدف و قصد و غرضش، انجام 
دھد، بھ طوري کھ ھر بیننده اي بھ کم عقلي انجام دھنده آن کار پي ببرد و از ھمین باب است کلمھ تسخیر 

چون تسخیر بھ معناي آن است کھ کسي را آنقدر با قھر استضعاف کني کھ ذلیل شود و کارھایي بر خالف 
میل باطني اش انجام دھد و فرق میان سخریھ و بازي این است کھ در سخریھ معناي خدعھ و نیرنگ و 

ناقص جلوه دادن طرف مي باشد و معلوم است کھ طرف باید موجودي جاندار باشد تا بشود با او  نیرنگ 
کرد بھ خالف لعب و بازي کھ با جمادات نیز ممکن است. معنی اصلی کلمھ "تمسخر" کھ در واقع با کلمھ 
تسخیر از یک ریشھ می باشد این است کھ کسی را وادار بھ کاری کنند کھ بھ ھدف و مقصود اصلی او از 

انجام آن کار منتھی نشود و نتیجھ ای برعکس از کار خود بگیرد مثل اینکھ جعبھ ای خالی را بھ عنوان 
ھدیھ بھ کسی بدھید و او بھ قصد یافتن ھدیھ، زحمت باز کردن آن جعبھ را متحمل شود ولی بھ قصد و ھدف 
اصلی خود از این کار کھ بھ دست آوردن ھدیھ است، نمی رسد. "سخرت منھ" معنایش این است کھ من او 

را مسخره کردم وُسخریھ وِسخریھ بھ آن عملي گفتھ مي شود کھ مسخره کننده در مسخرگي خود از آن 
استفاده مي کند)

ی

س

خشمگین مي شونديسخطُونَ ـ795
ی

س

پشت مي کند و مي رود - مي گذرد (کلمھ یسر مضارع از مصدر سري است، کھ بھ معناي رفتن شب و يسِرـ796
پشت کردن آن است)

ی

س

آسان کنيسر ـ797
ی

س

آسان - آسانييسر ـ798
ی

س

دزدي ُکَند(جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود مي باشد)يسِرق ـ799
ی

س

آسان نمودیميسرنا ـ800
ی

س

آن را آسان نمودیميسرناه ـ801
ی

س

پنھان مي کننديِسرونَ ـ802
ی

س

برایش آسان ساخت - برایش میّسر کرديسرهـ803
ی

س

آسان ترینيسرٰي ـ804
ی

س

ی

مي نویسند ( َسْطر یا َسطـَر بھ معناي صفي از کلمات نوشتھ شده و یا از درختان کاشتھ شده و یا از مردمي يسطُرونَ ـ805
ایستاده است و وقتي گفتھ مي شود :  سطر فالن  معنایش این است کھ فالني سطر سطر نوشت)

ی

س

يسطُونَ ـ806
با خشم حملھ ور شوند ("َیَکاُدوَن َیْسُطوَن " :نزدیک است با خشم حملھ ور شوند.کلمھ یسطون از سطوت بھ 

معناي اظھار حالتي خشمگین و وحشت آور است. سطوت و بطش ھر دو بھ یک معنا است و بطش یعني 
گرفتن چیزي با خشم وصولت)

ی

س
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نام یکي از انبیاي بني اسرائیل علي نبینا و علیھ السالم (طبق روایت وصّی حضرت الیاس علي نبینا و علیھ 
السالم بوده است و مانند مسیح (علي نبینا و علیھ السالم) مرده را زنده مي کرده و کور مادر زاد و پیسي را 

شفا مي داده و با این حال مردم او را اطاعت نکرده و خداوند آنان را بھ قحطي سختي مبتال کرده است.در 
کتاب قصص االنبیاء ثعلبي آمده کھ وقتی دشمنان حضرت الیاس پیغمبردر تعقیب او بودند زنی در خانھ اش 

بھ ایشان پناه داد الیاس بھ پاس این خدمت در حق فرزندش یسع کھ بھ مرضي دچار بود دعا کرد و او 
عافیت یافت . یسع چون این معجزه را بدید بھ الیاس ایمان آورد و او را در ادعاي نبوتش تصدیق نمود و 

مالزمتش را اختیار کرد . از آن بھ بعد ھر جا کھ الیاس مي رفت یسع نیز ھمراھش مي رفت . 
ثعلبي سپس داستان بھ آسمان رفتن الیاس را ذکر کرده اضافھ مي کند کھ : در این ھنگام یسع او را بانگ زد 

کھ اي الیاس حاال کھ مي روي تکلیف مرا معلوم کن و مرا براي روزگار تنھاییم دستوري ده .

ی

س

الیاس از آسمان کساي خود را انداخت و ھمین کسا عالمت جانشیني یسع براي الیاس در میان بني اسرائیل 
بود . آنگاه مي گوید : خداوند بھ فضل خود یسع (علیھ السالم) را بھ نبوت و رسالت بھ سوي بني اسرائیل 

مبعوث نمود . و بھ وي وحي فرستاد و او را بھ ھمان نحوي کھ بنده خود الیاس را تایید مي کرد تایید فرمود)

تالش مي کنند - سعي مي کنند  (سعي در اصل بھ معني تند رفتن است است. عبارت "یسعون في آیاتنا يسعونَـ808
معاجزین"  یعني در آیات ما جّدیت مي کنند کھ آن را از اثر بیندازند  و یا از ما پیشي بگیرند)

ی

س

مي دود - شتابان حرکت مي کند (سعي در اصل بھ معني تند رفتن است)يسعٰي ـ809
ی

س

ی

مي ریزديسِفکـ810
ی

س

ف

ک

نوشانده مي شونديسقَونَـ811
ی

س

آب مي دھنديسقُونَـ812
ی

س

آب داده مي شود - نوشانده مي شود-آبیاری می شوديسقَٰیـ813
ی

س

ی

مي نوشانديسِقي ـ814
ی

س

ی

مرا سیراب مي کند (مخفف"َیْسِقیِني")يسِقِنيـ815
ی

س

ی

از حرکت نگھ مي دارد - ساکن مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود و حرکت يسِکِنـ816
آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

س

ک

کھ آرامش یابديسکُن ـ817
ی

س

ک

کھ آرامش یابنديسکُنواْـ818
ی

س

ک

از ایشان برباید (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود مي باشد)يسلُبهم ـ819
ی

س

لب

مسلط و چیره مي کنديسلِّطُ ـ820
ی

س

يسلُک ـ821
مي گمارد (از کلمھ سلوک بھ معناي نفوذ کردن و نفوذ دادن است در عبارت"ِإلَّا َمِن ٱْرَتَضىٰ ِمن رَُّسوٍل َفِإنَُّھ 

َیْسُلُک ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َرَصدًا " انتخاب این کلمھ اشاره بھ این دارد کھ نگھبانانی کھ برای بررسی 
استفاده صحیح پیامبران از دانستن غیب قرار داده یک لحظھ نیزمحل نگھبانیشان را ترک نمی کنند گویی 

مثل میخی در آنجا فرو رفتھ اند)

ی

س

ک

او را مي برد - اورا فرو مي برد - او را وارد کرد(از کلمھ سلوک بھ معناي نفوذ کردن و نفوذ دادن يسلُکْهـ822
است.جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)

ی

س

ک

تسلیم کند (عبارت "َمن ُیْسِلْم َوْجَھُھ ِإَلي ٱللَِّھ " یعني : ھركس ھمھ وجود خود را بھ سوي خدا كند)يسِلم ـ823
ی

س

کھ تسلیم شونديسلِّمواْـ824
ی

س

تسلیم شونديسِلمونَـ825
ی

س

مي شنود (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از يسمع ـ826
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

يسعـ807
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کھ بشنود (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از يسمع ـ827
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

مي شنواند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن يسِمع ـ828
از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

مي شنوند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از يسمعونَ ـ829
شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

سخن شما را میشنوند - صداي شما را مي شنوند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق يسمعونکُمـ830
مي شود و گاھي در غرضي کھ عاقالن از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و عمل بھ آن)

ی

س

ک

يسمونَ ـ831

نامگذاري مي کنند - اسم گذاري مي کنند ("اسم" بھ  لفظ  داللت کننده بر چیزي یا اوصاف آن چیز کھ نشانھ 
اي براي آن شده اند، مي گویند .اصل این کلمھ از ماده "سمھ" اشتقاق یافتھ و سمھ بھ معناي داغ و عالمتي 
است کھ بر گوسفندان مي زدند، تا مشخص شود کدام یک مال کدام شخص است و ممکن است از"ُسُمّو" بھ 

معناي بلندي، مشتق شده باشد. پس در عبارت "َوَجَعُلوْا ِللَِّھ ُشَرَکاَء ُقْل َسمُّوُھْم" می خواھد بگوید کھ این 
شریکانی کھ برای پروردگار تصور می کنید مگر چھ ویژگی داشتھ اند و چھ کاری از آنھا بر می آمده کھ 

آنھا را شریک پروردگار دانستھ اید)

ی

س

کھ اندوھگین کنند (از مسائھ بھ معناي غصھ دار کردن است . " ساء زید فالنا" یعني زید فالني را اندوھناک يسوُءواْ ـ832
کرد)

ی

س

يسومونکُم ـ833
بھ شما عذاب را مي چشانند (از"سوم" است و "سوم" بھ معناي رفتن بھ طلب چیزي است . در این 

صورت، این کلمھ ھم رفتن را مي رساند و ھم طلب کردن را . ولي در عبارات "َیُسوُمُھْم ُسوَء ٱْلَعَذاِب"و 
"َیُسوُموَنُکْم ُسوَء ٱْلَعَذاِب "بھ معناي چشاندن عذاب است)

ی

س

ک

يسومهمـ834
بھ آنان عذاب را مي چشاند (از"سوم" است و "سوم" بھ معناي رفتن بھ طلب چیزي است . در این 

صورت، این کلمھ ھم رفتن را مي رساند و ھم طلب کردن را . ولي در عبارات "َیُسوُمُھْم ُسوَء ٱْلَعَذاِب"و 
"َیُسوُموَنُکْم ُسوَء ٱْلَعَذاِب "بھ معناي چشاندن عذاب است)

ی

س

آسان - اندکيِسري ـ835
ی

س

ی

شما را سیر مي دھد - شما را گردش مي دھديسيرکُمـ836
ی

س

ی

ک

يشاُءـ837

مي خواھد - بخواھد(در جملھ " ِإنَّ ٱللََّھ ُیِضلُّ َمن َیَشاُء " اگر فاعل " َیَشاُء: بخواھد" را اهللا بگیریم معنی 
جملھ این می شود کھ گمراھی یا ھدایت افراد بھ خواست و اراده پروردگار بستگی دارد اما اگر اگر فاعل " 

َیَشاُء: بخواھد" را "َمْن" بگیریم آن وقت معنی جملھ این می شود کھ پروردگار برای ھر کسی کھ طالب 
گمراھی است و با این ھمھ چراغ ھدایتی کھ برایش گذاشتھ باز اصرار بھ بیراھھ رفتن دارد نیز راه را باز 

گذاشتھ کھ بھ آنچھ می خواھد برسد و بھ قول سعدی علیھ الرحمة: "چندین چراغ دارد و بیراھھ می 
رود***بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش")

ی

ش

کھ بخواھديشاَء  ـ838
ی

ش

مي خواھنديشاُءونَ ـ839
ی

ش

يشاقـ840
مخالفت و سرسختي و دشمني کند (از مصدر مشاقة و شقاق کھ مصدر باب مفاعلھ از ماده شق است،بھ 

معناي قطعھ جدا شده از چیزي . مثال مي گویند این شاخھ افتاده، شقي از آن درخت است پس مشاقھ و شقاق 
این است کھ تو در یک شقي قرار بگیري و طرف مقابلت در شق دیگر و این کنایھ است از مخالفت و 

طرفیت . جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود و حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا 
تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ش

يشاِقِق ـ841
مخالفت و سرسختي و دشمني کند  (از مصدر مشاقة و شقاق کھ مصدر باب مفاعلھ از ماده شق است،بھ 

معناي قطعھ جدا شده از چیزي . مثال مي گویند این شاخھ افتاده، شقي از آن درخت است پس مشاقھ و شقاق 
این است کھ تو در یک شقي قرار بگیري و طرف مقابلت در شق دیگر و این کنایھ است از مخالفت و 

طرفیت)

ی

ش

کھ بخواھد (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود مي باشد)يشأْ ـ842
ی

ش

کھ بخواھد (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود و حرکت آخرش از جھت تقارن با يشِإ ـ843
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ش
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يشترواْ بِــ844
کھ بفروشند(اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 

از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

ت

يشترونَـ845
مي خرند(اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 
از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

ت

يشترونَ ِبــ846
مي فروشند(اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 

از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

ت

يشتِري ـ847
مي َخرد (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 
از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

ت

ی

مي خواھنديشتهونَـ848
ی

ش

ت

مي نوشديشرب ـ849
ی

ش

ب

مي نوشنديشربونَ ـ850
ی

ش

ب

يشرحـ851
گشاده می کند - باز می کند (کلمھ شرح در اصل لغت بھ معناي باز کردن گوشت و امثال آن است. 

درعبارت "َفَمن ُیِرِد ٱللَُّھ َأن َیْھِدَیُھ َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم " جزمش بھ دلیل جزمش بھ دلیل جواب شرط واقع 
شدن براي جملھ قبل ازخود مي باشد)

ی

ش

يشرکـ852

کھ شریک ساختھ شود - کھ شرک ورزیده شود (اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک 

شده اند. علت این کھ در چند آیھ قرآن فرموده پروردگار ھمھ گناھان را می آمرزد ولی در آیھ شریفھ 116 
از سوره مبارکھ نساء  شرک را استثناء نموده این است کھ در واقع کسی کھ مشرک است ھنوز توبھ نکرده 

چون توبھ یعنی بازگشت بھ سوی پروردگار و او کسی یا چیز دیگری را معبود خود قرار دھد و برای 
ھمین ھم فعل" ُیْشَرَک" را مضارع آورده تا بفرماید کسی کھ وضع حالش این است کھ مشرک است 

آمرزیده نمی شود و بدیھی است اگر توبھ کند و دست از شرک بردارد او را ھم می آمرزد)

ی

ش

ک

يشِرکـ853

کھ شریک بسازد - کھ شرک ورزد (در عبارت "َوَمن ُیْشِرْک ِبـٱللَِّھ َفَکَأنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسََّماِء" جزمش بھ دلیل 
شرط واقع شدن براي جملھ بعد ازخود مي باشد. اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 

پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک 
شده اند. علت این کھ در چند آیھ قرآن فرموده پروردگار ھمھ گناھان را می آمرزد ولی در آیھ شریفھ 116 

از سوره مبارکھ نساء  شرک را استثناء نموده این است کھ در واقع کسی کھ مشرک است ھنوز توبھ نکرده 
چون توبھ یعنی بازگشت بھ سوی پروردگار و او کسی یا چیز دیگری را معبود خود قرار دھد و برای 

ھمین ھم فعل" ُیْشَرَک" را مضارع آورده تا بفرماید کسی کھ وضع حالش این است کھ مشرک است 
آمرزیده نمی شود و بدیھی است اگر توبھ کند و دست از شرک بردارد او را ھم می آمرزد)

ی

ش

ک

يشرک ـ854
شریک ساختھ شود - شرک ورزیده شود (در عبارت "َوِإن ُیْشَرْک ِبِھ ُتْؤِمُنوْا "جزمش بھ دلیل شرط واقع 

شدن براي جملھ بعد ازخود مي باشد.اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار 
را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

ی

ش

ک

شرک مي ورزند-شریک مي سازند(اگر برای بھ دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار يشِرکُونَـ855
را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)

ی

ش

ک
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يشرونَ ِبــ856
مي خرند (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 
از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

يشِري ـ857
مي فروشد (اشتراء و شراء ھم بھ معنی خریدن است و ھم بھ معنی فروختن البتھ در  اشتراء بھ دلیل استفاده 

از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معاملھ نھفتھ است. در این حالت آنچھ بعد 
از حرف اضافھ "بـ" می آید با مفعول جملھ معاملھ شده است و از روی فاعل جملھ می توان تشخیص داد 

کھ خریدن ترجمھ شود یا فروختن)

ی

ش

ی

شفا بخشد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي قبل از خود مي باشد)يشِفـ858
ی

ش

ف

يشفَعـ859

شفاعت مي کند(شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت 
شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي 
خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري 

کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي 
خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده 
الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین 

بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری 
از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است)

ی

ش

ف

يشفَع ـ860

شفاعت کند- ھمراھی و وساطت کند(شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ 
کار مي رود، در حقیقت شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف 

کافي نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ 
میخواھد نائل مي شود، بطوري کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود 
خود نمي رسید، چون نیروي خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت 
درخواست بندگان برگزیده الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود نیز می خواھد او را ببخشد 
ولی چون می خواھد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و محبتی بر قرار 

کند کھ باعث الگو پذیری از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده 
است .جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعد از خود مي باشد)

ی

ش

ف

يشفَعواْ ـ861

شفاعت کند(شفاعت از ماده  شفع  است، کھ در مقابل کلمھ وتر بھ معني تک  بھ کار مي رود، در حقیقت 
شخصي کھ متوسل، بھ شفیع میشود نیروي خودش بھ تنھائي براي رسیدنش بھ ھدف کافي نیست، لذا نیروي 
خود را با نیروي شفیع گره مي زند و در نتیجھ آنرا دو چندان نموده، بھ آنچھ میخواھد نائل مي شود، بطوري 

کھ اگر این کار را نمي کرد و تنھا نیروي خود را  بھ کار مي زد، بھ مقصود خود نمي رسید، چون نیروي 
خودش بھ تنھائي ناقص و ضعیف و کوتاه بوداما در منطق قرآن کریم  شفاعت درخواست بندگان برگزیده 
الھی است برای آمرزش شخصی کھ پروردگار خود نیز می خواھد او را ببخشد ولی چون می خواھد بین 

بندگانش با آن برگزیدگان از جملھ انبیاء و جانشینان آنان، پیوند و محبتی بر قرار کند کھ باعث الگو پذیری 
از آنان گردد، بخشش خود را موکول بھ شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است .جزمش بھ دلیل جواب 

واقع شدن براي جملھ قبل از خود مي باشد)

ی

ش

ف

مرا شفا مي دھديشِفِني ـ862
ی

ش

ف

ی

مي شکافديشقَّق ـ863
ی

ش

يشکُر ـ864
شکر کند (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد 

رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ 
است)

ی

ش

ک

يشکُر ـ865
شکر مي کند (شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی استفاده کنی کھ مورد 
رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ بھ تو ارزاني داشتھ 

است)

ی

ش

ک

يشکُرونَ ـ866
شکر مي کنند - شکرگزاری کنند(شکر بھ معناي آن است کھ نعمتی کھ بھ تو داده اند را در ھمان راھی 

استفاده کنی کھ مورد رضای دھنده نعمت می باشد و ھمچنین ستایش و ثناي او بگویي در قبال نعمتھایی کھ 
بھ تو ارزاني داشتھ است)

ی

ش

ک

مي پزد - بریان میکنديشِوي ـ867
ی

ش

ی
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يشِهد ـ868

شاھد مي گیرد ("َوُیْشِھُد ٱللََّھ َعَليٰ َما ِفي َقْلِبِھ: و اهللا را بر آنچھ در دل دارد شاھد مي گیرد،(مي گوید: "اهللا 
شاھد است کھ من در ایمانم صادقم)". کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان 

اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان 
ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 

نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده 
یک مدعاست نیز می گویند )

ی

ش

يشهد ـ869

گواھي مي دھد - شھادت مي دھد(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان 

اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان 
ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 

نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده 
یک مدعاست نیز می گویند )

ی

ش

يشهد ـ870

کھ گواھي دھد(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم 
من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد 
ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار 

بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه 
صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز 

می گویند )

ی

ش

يشهدواْـ871

تا مشاھده کنند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. وقتي مي گوئیم من 
در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع یافتم و شاھد ماه 

رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده و ھوشیار بماند 
، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ تمامي ماه صادق 
است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می 

گویند )

ی

ش

يشهدونَـ872

گواھي مي دھند - شھادت مي دھند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن 
است. وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان 

اطالع یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان 
ھمچنان زنده و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم 

نسبت بھ تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده 
یک مدعاست نیز می گویند )

ی

ش

يشهده ـ873

آن را مشاھده میكنند - شاھد آنند(کلمھ شھادت بھ معناي حاضر بودن در جریان  و اطالع یافتن از آن است. 
وقتي مي گوئیم من در وقوع فالن امر شاھد بودم ، یعني حاضر بودم  و در نتیجھ حضورم از جریان اطالع 
یافتم و شاھد ماه رمضان بودن در عبارت"َفَمن َشِھَد ِمنُکُم ٱلشَّْھَر "، بھ این معنا است کھ انسان ھمچنان زنده 

و ھوشیار بماند ، تا ماه رمضان فرا رسد  و آدمي از فرا رسیدنش آگاه شود  و این شھادت ھم نسبت بھ 
تمامي ماه صادق است  و ھم نسبت بھ بعضي از آن. ھمچنین شاھد بھ کسی کھ وجودش اثبات کننده یک 

مدعاست نیز می گویند )

ی

ش

فرو ریختھ مي شود( صب در اصل بھ معني ریختن آب از بلندي است)يصب ـ874
ی

ص

ب

کھ بھ شکل ...در آید-کھ بھ حالِت ...در آیديصِبح ـ875
ی

ص

ب

قطعًا بھ شکل ...در آیند-قطعًا بھ حالِت ...در آید (عبارت "َقاَل َعمَّا َقِلیٍل َلُیْصِبُحنَّ َناِدِمیَن " یعني :خدا فرمود: يصِبحن ـ876
ھمانا پس از اندك زماني پشیمان میشوند)

ی

ص

ب

کھ صبح کنید-(حالتي نو)برایشان اتفاق مي افتد-داخل صبح مي شونديصِبحواْ ـ877
ی

ص

ب

ِيصِبرـ878
صبرکند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است . کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس و 

نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات 
دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

ی

ص

ب

يصِبرواْ ـ879
صبرکنند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است . کلمھ صبر بھ طور کلي بھ معناي حبس 
و نگھداري نفس است در برابر عمل بھ قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیھایی کھ عمل بھ این مقررات 

دارد و یا ترک چیزھایي کھ عقل و شرع دوری از آن را الزم می دانند)

ی

ص

ب
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بھ شما می رسد (در عبارت "َوِإن َیُک َصاِدقًا ُیِصْبُکم َبْعُض ٱلَِّذي َیِعُدُکْم " جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن يِصبکُمـ880
برای شرط قبل از خود می باشد)

ی

ص

ب

ک

ھمراھي مي شوند - پناه داده مي شوند (عبارت "َوَلا ُھم مِّنَّا ُیْصَحُبوَن" یعني : "و از سوي ما ھم پناه داده يصحبونَ ـ881
نمیشوند" یا "و از سوي ما ھمراھي نمیشوند")

ی

ص

ب

کھ برگردانند(کلمھ صدور کھ فعل یصدر از آن مشتق شده بھ معناي برگشتن شتر از لب آب بعد از رفتنش يصِدرـ882
بھ آنجا است)

ی

ص

باز مي گردند - بر مي گردند (کلمھ صدور کھ فعل یصدر از آن مشتق شده بھ معناي برگشتن شتر از لب يصدرـ883
آب بعد از رفتنش بھ آنجا است)

ی

ص

يصدعونَ ـ884
از ھم جدا مي شوند - متفرق مي گردند (اصل این کلمھ یتصدعون بوده و تصدع در اصل بھ معناي تفرق 
اجزاء ظروف بوده و  بعدھا در مطلق تفرق استعمال شده و  مراد از آن در آیھ "...ِمن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم لَّا 

َمَردَّ َلُھ ِمَن ٱللَِّھ َیْوَمِئٍذ َیصَّدَُّعوَن"این است کھ : روز قیامت مردم بھ دو طرف بھشت و جھنم متفرق مي شوند)

ی

ص

اعراض مي کنند - روي مي گردانديصِدفُونَ ـ885
ی

ص

ف

مرا تصدیق مي کنديصدقُِني ـ886
ی

ص

ی

کھ صدقھ دھند (صدقة بھ معناي خرج کردن مال است در راه خدا، کھ یکي از مصادیق آن زکات واجب يصدقُواْـ887
است)

ی

ص

باور دارند - تصدیق مي کننديصدقُونَـ888
ی

ص

کھ شما را باز دارديصدکُم ـ889
ی

ص

ک

تا باز دارند - تا جلوگیري کننديصدواْ ـ890
ی

ص

بازمي دارند - مانع مي شونديصدونَـ891
ی

ص

يِصدونَ ـ892

صدایشان بھ مسخره و خنده بلند مي شود (کلمھ یِصدون  بھ معناي "یضجون : ضجھ و خنده مي کنند" 
مي باشد.در موضوع احترام گذاشتن بھ حضرت عیسی علی نبینا و علیھ السالم است ھم کسی کھ حرمت آن 
حضرت را نگھ ندارد بھ خطا رفتھ و ھم کسی کھ در این زمینھ زیاده روی و  غلّو کند و او را  خدا بداند. 

پیامبر اکرم صلی اهللا علیھ و آلھ بھ حضرت علی علیھ السالم فرمودند:"در تو شباھتی بھ عیسى است ، 
گروھى او را دوست داشتند  پس در این دوست داشتن بھ ھالکت افتادند و گروھی بغض و کینھ اش را 

داشتند پس در این بغض و کینھ ھالک شدند" منافقان کھ این سخن را از پیامبر شنیدند گفتند: "آیا بھ مثالی بھ 
جز عیسی برای او راضی نشد" در این ھنگام آیھ شریفھ 57 از سوره مبارکھ زخرف نازل شد:" َوَلمَّا 

ُضِرَب ٱْبُن َمْرَیَم َمَثًلا ِإَذا َقْوُمَک ِمْنُھ َیِصدُّوَن :ھنگامی کھ پسر مریم، مثل زده شد ناگھان قومت از آن مثل، 
صدایشان بھ مسخره و خنده بلند شد")

ی

ص

آنان را بازمي دارند - مانع آنان مي شونديصدونهم ـ893
ی

ص

اصرار و پا فشاري میكند (عبارت "ُثمَّ ُیِصرُّ ُمْسَتْکِبرًا َکَأن لَّْم َیْسَمْعَھا" یعني : آن گاه از روي سركشي و يِصرـ894
تكّبر چنان كھ گویي آن را نشنیده است[بر كفر، عناد، دشمني و مخالفتش] پافشاري میكند)

ی

ص

برگردانده شود - بر طرف شود (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا عوض يصرف ـ895
کردن آن با غیر آن است)

ی

ص

ف

برگردانده مي شوند - منحرف مي شوند (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و یا يصرفُونَ ـ896
عوض کردن آن با غیر آن است)

ی

ص

ف

آن را برمي گرداند - آن را بر طرف مي کند (صرف بھ معناي برگرداندن چیزي است از حالي بھ حالي و يصِرفُهـ897
یا عوض کردن آن با غیر آن است)

ی

ص

ف

حتمًا میوه ھاي آن را بچینند (از ماده صرم  بھ معناي چیدن میوه از درخت است)يصِرمنها ـ898
ی

ص

اصرار و پا فشاري میكنند ("َکاُنوْا ُیِصرُّوَن": اصرار و پا فشاري میكردند)يِصرونَ ـ899
ی

ص

شیون و فریاد مي زنند - با نالھ و شیون وفریاد بھ فریاد رسي مي طلبند (کلمھ اصطراخ از باب افتعال از يصطَِرخونَ ـ900
ماده صراخ (نالھ) و بھ معناي شیون و فریاد و استغاثھ است)

ی

ص
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بر مي گزیند - انتخاب مي کنديصطَِفيـ901
ی

ص

ف

ی

باال می روديصعدـ902
ی

ص

بھ زحمت باال مي روديصعد ـ903
ی

ص

ھالک مي شوند(از  صعقة بھ معناي مرگ و بیھوشي و از کار افتادن حواس و بطالن ادراک مي باشد)يصعقُونَـ904
ی

ص

يِصفُونَ ـ905
توصیف مي کنند (عبارت "ُسْبَحاَنُھ َو َتَعاَلىٰ َعمَّا َیِصُفوَن " بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد 

پروردگار متعال و صفات او محدود است در حالی کھ پروردگار و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ 
"اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ پروردگار از ھر توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

ی

ص

ف

مي رسديِصلُ ـ906
ی

ص

در آن درآید - مالزم وداخل آن مي شود بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتش مي شود کھ نھایت درجھ حرارت يصالَهاـ907
آتش را لمس کند)

ی

ص

يصلَب ـ908
بھ دار آویختھ مي شود(یکی از شیوه ھای اعدام در قدیم این گونھ بود کھ دست و پای فرد اعدامی را بھ تنھ 
درخت یا دوقطعھ چوب کھ بھ شکل عالمت جمع بھ ھم وصل شده بودند، می بستند یا میخ می کردند و آن 

قدر در این حالت می ماند تا جان دھد و گاه برای عبرت دیگران جنازه اش را نیز تا مدتھا پایین نمی 
آوردند)

ی

ص

ب

کھ بھ دار آویختھ شوند ( استفاده از باب تفعیل در اینجا داللت بر زیادي فعل یا فاعل یا مفعول دارد)يصلَّبواْ ـ909
ی

ص

لب

تا اصالح کنديصِلحـ910
ی

ص

اصالح مي کنديصِلحـ911
ی

ص

يصِلحاـ912
کھ آن دو اصالح کنند (منظور از عبارت "َوِإِن ٱْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَھا ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراضًا َفَلا ُجَنْاَح َعَلْیِھَما َأن 
ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلحًا : اگر زني از ناسازگاري شوھرش، یا رویگرداني اش [از حقوق ھمسرداري] بیمناك 
است، بر آن دو [از نظر طبیعت زندگي] مشقتي نیست كھ با یكدیگر بھ طور پسندیده آشتي كنند، [گرچھ بھ 

چشم پوشي بخشي از حقوقشان باشد.]" این است کھ اگر زن وشوھر براي جلوگیري از عوارض شدیدتري 
چون طالق، از برخي از حقوق خویش بگذرند و بھ این ترتیب با یکدیگر مصالحھ کنند، مانعي ندارد)

ی

ص

يِصلُونَـ913
بپیوندند - مي پیوندند (در کافي از عمر بن یزید روایت کرده کھ گفت : خدمت امام صادق (علیھ السالم) 

عرض کردم : چھ کساني منظور درآیھ ي "و الذین یصلون ما امر اهللا بھ ان یوصل"کھ باید با ایشان پیوند 
نمود ؟ فرمود : این آیھ در حق خویشان آل محمد (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) نازل شده، ولي آیھ عام است 
و شامل قرابت خود توھم مي شود . آنگاه فرمود : زنھار از کساني مباش کھ مي گویند فالن آیھ فقط در فالن 

موضوع نازل شده)

ی

ص

درود مي فرستند - دعا مي کنند- طلب خیر مي کنند(از صلوة و بھ معناي دعا است)يصلُّونَ ـ914
ی

ص

مالزم وداخل آن آتش مي شوند بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتش مي شوند کھ نھایت درجھ حرارت آتش را يصلَونها ـ915
لمس مي کنند)

ی

ص

مالزم وداخل آتشي مي شود بھ تمام وکمال(آن قدر داخل آتش مي شود کھ نھایت درجھ حرارت آتش را لمس يصلَٰي ـ916
مي کند)

ی

ص

ی

درود مي فرستد - طلب خیر مي کند- دعا مي کند - نماز مي خواند ( از صلوة و بھ معناي دعا است)يصلِّي ـ917
ی

ص

ی

مي سازد ("َکاَن َیْصَنُع " : مي ساخت)يصنع ـ918
ی

ص

مي سازند - مي کنند("َکاُنوْا َیْصَنُعوَن ": می ساختند- می کردند)يصنعونَـ919
ی

ص

شکل مي بخشد - صورتگري مي کند - تصویر مي کند (کلمھ تصویر بھ معناي انداختن عکس چیزي یا يصورکُمـ920
کسي است، ولي کلمھ صورت اعم از آنست و شامل تمامي چیزھاي سایھ دار و بي سایھ مي شود)

ی

ص

ک

آب مي شود - ذوب مي گردد - گداختھ مي گردد (از کلمھ صھر بھ معناي آب کردن)يصهر ـ921
ی

ص
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يِصيب ـ922
اصابت مي کند - مي رسد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت 

کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر 
مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق 

شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ی

ص

ی

ب

يِصيبکُم ـ923
کھ بھ شما اصابت کند - کھ بھ شما برسد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر 
چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ 
حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ 

مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ی

ص

یب

ک

يِصيبکُم ـ924
کھ بھ شما اصابت کند - کھ بھ شما برسد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر 
چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ 
حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ 

مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد .حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا 
تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ص

یب

ک

يِصيبناـ925
کھ بھ ما اصابت کند - کھ بھ ما برسد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز 

اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ 
حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ 

مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد .حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا 
تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ص

یب

يِصيبهمـ926
کھ بھ آنان اصابت کند - کھ بھ آنان برسد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر 
چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ 
حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ 

مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ی

ص

یب

يِصيب ِبــ927
می رساند- اصابت می دھد(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر چیز اصابت 
کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ حوادث خیر 

مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ مصیبت اطالق 
شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ی

ص

ی

ب

يِصيبهم ِبــ928
کھ بھ آنان اصابت دھد - کھ بھ آنان برساند(کلمھ مصیبت بھ معناي واقعھ و حادثھ اي است کھ بھ انسان یا ھر 

چیز اصابت کند و اسم فاعل از مصدر اصابت است و از اصابھ تیر بھ ھدف منشا گرفتھ،ھم شامل اصابھ 
حوادث خیر مي شود و ھم اصابھ حوادث شر و لي استعمال آن در شر غلبھ دارد، در نتیجھ ھر وقت کلمھ 

مصیبت اطالق شود بالء و گرفتاري بھ ذھن می رسد)

ی

ص

یب

دو چندان مي شوديضاعفـ929
ی

ض

ف

دو چندان مي کند - دو برابر مي کنديضاِعفـ930
ی

ض

ف

دو چندان شود - دو برابر مي شود (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود مي باشد)يضاعف ـ931
ی

ض

ف

يضاِعفْه ـ932
آن را دو چندان مي کند - آن را دو برابر مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود 

مي باشد. مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و گاھي ھم آن را بھ 
معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ انضمام واحدي دیگر 

عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان مي خوانند و ھمچنین 
عدد دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)

ی

ض

ف

يضاِعفَه ـ933
تا دو چندان کند - تا دو برابر کند ( مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . 

و گاھي ھم آن را بھ معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ 
انضمام واحدي دیگر عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان 

مي خوانند و ھمچنین عدد دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)

ی

ض

ف

يضاِعفْها ـ934
آن را دو چندان مي کند - آن را دو برابر مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود 

مي باشد. مثال مي گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چھار دو ضعف آن است . و گاھي ھم آن را بھ 
معناي چیزي مي دانند کھ بھ انضمام چیز دیگري باعث تکرار شود، مانند واحد کھ بھ انضمام واحدي دیگر 

عدد یک را تکرار مي کنند و بھ این اعتبار عدد یک را ضعف و عدد دو را ضعفان مي خوانند و ھمچنین 
عدد دو را کھ زوج است زوجین مي گویند)

ی

ض

ف
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شباھت پیدا مي کنند - شبیھ می شونديضاِهئُونَـ935
ی

ض

ئ

مي خندنديضحکُونَ ـ936
ی

ض

ک

مي زند - مثال می زند(در عبارت "َکَذاِلَک َیْضِرُب ٱللَُّھ ٱْلَحقَّ َوٱْلَباِطَل:")يضِربـ937
ی

ض

ب

مي زنديضِربـ938
ی

ض

ب

کھ بزنديضِرب ـ939
ی

ض

ب

مي زننديضِربونَ ـ940
ی

ض

ب

مسافرت مي کننديضِربونَ ِفي ٱلْأَرِضـ941

ی

ض

ب

ف

ی

ض

فروتني و زاري كنند -تضّرع کنند - اظھار ذلت و درماندگي کننديضرعونَـ942
ی

ض

زیان مي رسانند - ضرر مي زننديضرونَ ـ943
ی

ض

بھ آنان زیان مي رساند - بھ آنان ضرر مي زنديضرهم ـ944
ی

ض

يضع ـ945
زمین مي گذارد (از"وضع" بھ معني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. ھمانگونھ 

كھ در عبارت "َوٱلسََّماَء َرَفَعَھا "در مورد آسمان كلمھ ي رفع را بھ كار برده و در عبارت "َوٱْلَأْرَض 
َوَضَعَھا ِلْلَأَناِم" از خلقت زمین تعبیر  بھ وضع كرده است چون زمین پایین و آسمان باال است و در زبان 

عرب ھر افتاده و پست را وضیع مي گویند. "َیَضُع َعْنُھْم ِإْصَرُھْم َوٱْلَأْغَلاَل ٱلَِّتي َکاَنْت َعَلْیِھْم " یعني :بارھاي 
تكالیف سنگین و زنجیرھاي [ِي جھل وبدعت را] كھ بر دوش عقل وجان آنان است برمیدارد)

ی

ض

يضعن ـ946
کھ زمین بگذارند (از"وضع" بھ معني نھادن و متضاد رفع كھ بھ معني بلند كردن و برداشتن است. "َیَضْعَن 

َحْمَلُھنَّ " یعني مي زایند یا وضع حمل مي کنند. "َیَضْعَن ِثَیاَبُھنَّ "یعني :حجاب و روپوش خود را كنار 
بگذارند)

ی

ض

يضلُّـ947
گمراه مي شود ("یضل بھ الذین کفروا " یعني کافران بھ سبب آن گمراه مي شوند یا بھ عبارت دیگر دیگران 

ایشان را با اشاعھ رسم غلط  نسي ء گمراه نمودند(عرب را در جاھلیت رسم چنین بود کھ وقتي دلشان 
مي خواست در یکي از چھار ماه حرام کھ جنگ در آنھا حرام بوده جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه را 

برداشتھ بھ ماھي دیگر مي دادند و آن ماھي را کھ حرمتش را برداشتھ بودند نسي ء مي نامیدند) معلوم مي 
شود یک شخص معیني، عرب جاھلیت را گمراه نموده و این رسم غلط را در میان آنان باب کرده است)

ی

ض

گمراه مي کنديِضلُّـ948
ی

ض

کھ گمراه کنديِضلَّ ـ949
ی

ض

گمراه مي شود - اشتباه مي كند - فراموش مي کنديِضلُّ ـ950
ی

ض

کھ تو را گمراه مي کنديِضلَّک ـ951
ی

ض

ک

گمراه کند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)يضِللْـ952
ی

ض

گمراه کند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است وحرکت آخرش از جھت تقارن با حرف يضِلِلـ953
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ض

او را گمراه می کند (در عبارت "َمن َیَشِإ ٱللَُّھ ُیْضِلْلُھ" جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن برای شرط قبل از يضِللْهـ954
خود می باشد)

ی

ض

ما را گمراه کنديِضلُّنا ـ955
ی

ض

لن
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تا گمراه کنند - کھ گمراه کننديِضلُّواْ ـ956
ی

ض

تو را گمراه کننديِضلُّوک ـ957
ی

ض

ک

گمراه مي کننديِضلُّونَ ـ958
ی

ض

گمراه مي شوند -بھ بیراھھ مي روند - منحرف مي شوند - اشتباه مي كنند - فراموش مي کننديِضلُّونَ ـ959
ی

ض

شما را گمراه می کننديِضلُّونکُم ـ960
ی

ض

ک

آنان را گمراه مي کنند -آنان را بھ بیراھھ مي برند - آنان را منحرف مي کننديِضلُّونهمـ961
ی

ض

کھ گمراھش کنديِضلَّهـ962
ی

ض

او را گمراه مي کنديِضلُّه ـ963
ی

ض

کھ گمراھشان کنديِضلَّهمـ964
ی

ض

روشني بدھديِضيُءـ965
ی

ض

ی

کھ تباه کند - کھ ضایع کند ("َما َکاَن ٱللَُّھ ِلُیِضیَع ِإیَماَنُکْم " یعني : خدا بر آن نیست كھ ایمان شما را تباه كند)يِضيع ـ966
ی

ض

ی

کھ آن دو را مھمان کننديضيفُوهماـ967

ی

ض

ی

ف

تنگ مي شوديِضيق ـ968
ی

ض

ی

کھ اطاعت شوديطَاع ـ969
ی

اطاعت مي شوديطَاع ـ970
ی

يطَاف علَيِهم ِبــ971
گرداگردشان مي گردانند - دورشان طواف مي دھند (معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن است، 

کھ از یک نقطھ نسبت بھ آن چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد لذا معناي طواف در عبارت 
"َوْلَیطَّوَُّفوْا ِبـٱْلَبْیِت ٱْلَعِتیِق " فقط دور زدن اطراف کعبھ نیست وشامل سعي صفا و مروه نیز مي گردد)

ی

ف

لی

يطْبعـ972

ُمھرمي زند ( بر دل مھر زدن کنایھ از این است کھ راه ورود ھدایت و نور بھ آن دل را ببندند ھمانطور کھ 
وقتي چیزي را ُمھر وموم مي کنند چیزي نمي تواند بھ آن وارد شود.روی در جعبھ یا بستھ ای را کھ می 
خواستند مطمئن شوند کسی جز آن کھ بستھ قرار است بھ دست او برسد، آن راباز نمی کند قطعھ ای از 

جنسی شبیھ گل می چسباندند و روی آن مھر مخصوصی می زدند. شکستھ نشدن این مھر نشانھ ای بود کھ 
این جعبھ یا بستھ، باز نشده و نھ چیزی بھ آن اضافھ گشتھ و نھ کم شده است و مھر کردن کنایھ است از 
بستن چیزي بھ طوري کھ باز نشود و مھر زدن بر دلھا استعاره ای ایست برای اینکھ دیگر نور ھدایتی 

وارد آن نمی شود)

ی

ب

اطاعت کند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است وحرکت آخرش از جھت تقارن با حرف يِطِع ـ973
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

طعام مي دھد - غذا مي دھديطِْعمـ974
ی

طعامم مي دھد - غذایم مي دھديطِْعمِنيـ975
ی

ی

طعام مي دھند - غذا مي دھنديطِْعمونَـ976
ی

کھ مرا طعام دھند - کھ بھ من غذا دھند (مخفف"ُیْطِعُموِني")يطِْعموِنـ977
ی

آن را بخورديطْعمه ـ978
ی
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سركشي میكند - کھ سرکشي کند - طغیان مي کند - کھ طغیان کند (طغیان : بھ عدالت و انصاف رفتار يطْغٰي ـ979
نکردن)

ی

ی

يطِْفئُواْ ـ980
کھ خاموش کنند (کلمھ اطفاء بھ معناي خاموش کردن آتش و یا نور است در عبارت "ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤوْا ُنوَر 
ٱللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم "  کھ فرموده : با دھن ھایشان مي خواھند نور خدا را خاموش کنند براي این است کھ معموال 

چراغ را با دھن خاموش مي کنند از طرفي  این خواستھ و ھدفشان را مضحک دانستھ، چون دھن ھا تنھا 
حریف خاموش کردن چراغ ھا و نورھاي ضعیفند، نھ نورھاي بزرگ ھمچون آفتاب و نورھاي بزرگتر از 

آن .مثل اینکھ کسي بخواھد با فوت کردن خورشید را خاموش کند)

ی

ف

ئ

آن را مي جوید - آن را طلب مي کند (عبارت "ُیْغِشي ٱللَّْیَل ٱلنََّھاَر َیْطُلُبُھ َحِثیثًا " یعني : شب را در حالي كھ يطْلُبه ـ981
ھمواره با شتاب روز را مي جوید، بر روز میپوشاند)

ی

لب

کھ شما را با اطالع کند - کھ شما را آگاه کند (عبارت "َما َکاَن ٱللَُّھ ِلُیْطِلَعُکْم َعَلي ٱْلَغْیِب" یعني : خدا بر آن يطِْلعکُم ـ982
نیست كھ شما رابر غیب آگاه كند)

ی

ک

يطْمِئن ـ983
تا آرامش یابد - تا اطمینان یابد (کلمھ طمانینة و اطمینان بھ معناي سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و 

اضطراب است و این استعمال از اینجا آمده کھ وقتی مي گویند : "اطمانت االرض:زمین مطمئن شد" یا 
"ارض مطمئنة: زمیني مطمئن"، منظورشان زمیني است کھ در آن گودي وجود دارد و در ھنگام باران آب 

در آنجا جمع مي شود و نیز سنگھای ریزش کرده از کوه ھم بھ طرف آن سرازیر مي گردد)

ی

ئ

کھ طمع کند (طمع :حرص و عالقھ شدید)يطْمع ـ984
ی

طمع مي کند - طمع دارد (طمع :حرص و عالقھ شدید)يطْمع ـ985
ی

بھ شدت امید دارند - طمع دارند - طمع مي کنند (طمع :حرص و عالقھ شدید)يطْمعونَ ـ986
ی

يطَّوف ِبِهماـ987
کھ میان آن دو رفت و آمد کند - میان آن دو طواف کند (معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن 

است، کھ از یک نقطھ نسبت بھ آن چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد لذا معناي طواف در عبارت 
"َوْلَیطَّوَُّفوْا ِبـٱْلَبْیِت ٱْلَعِتیِق " فقط دور زدن اطراف کعبھ نیست وشامل سعي صفا و مروه نیز مي گردد)

ی

ف

ب

يطُوف علَيِهمـ988
پیرامونشان مي گردند - دورشان طواف مي کنند (معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن است، کھ 
از یک نقطھ نسبت بھ آن چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد لذا معناي طواف در عبارت "َوْلَیطَّوَُّفوْا 

ِبـٱْلَبْیِت ٱْلَعِتیِق " فقط دور زدن اطراف کعبھ نیست وشامل سعي صفا و مروه نیز مي گردد)

ی

ف

لی

يطُوفُونَ ـ989
رفت و آمد میكنند - طواف مي کنند (معناي طواف کردن، دور چیزي گردش کردن است، کھ از یک نقطھ 

نسبت بھ آن چیز شروع شود و بھ ھمان نقطھ برگردد لذا معناي طواف در عبارت "َوْلَیطَّوَُّفوْا ِبـٱْلَبْیِت ٱْلَعِتیِق 
" فقط دور زدن اطراف کعبھ نیست وشامل سعي صفا و مروه نیز مي گردد)

ی

ف

کھ بسیارپاک و پاکیزه گرداند(از معانی باب تفعیل زیادی و کثرت است)يطَهر ـ990
ی

کھ شما را بسیار پاک و پاکیزه گرداند(از معانی باب تفعیل زیادی و کثرت است)يطَهرکُم ـ991
ی

ک

کھ آن زنان پاک شونديطْهرنَـ992
ی

پرواز میكنديِطريـ993
ی

ی

يطَّيرواْـ994

فال بد میزدند - شوم مي شمردند (در اصل "طیر" مرغي مانند کالغ  است کھ عرب با دیدن آن فال بد 
مي زد و سپس مورد استعمالش را توسعھ دادند و بھ ھر چیزي کھ با آن فال بد زده مي شود طیر گفتند و چھ 

بسا کھ در حوادث آینده بشر نیز استعمال مي کنند و چھ بسا بخت بد اشخاصي را طائر مي گویند، با اینکھ 
اصال بخت امري است موھوم، ولي مردم خرافھ پرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محرومیتش از ھر چیز 
مي دانند .مرغان در عرب دو حال داشتند یا از طرف چپ مسافر بھ طرف راست وي پرواز مي کردند کھ 

آن را سانح مي نامیدند و یا طرف چپ خود را در برابر طرف راست ایشان قرار مي دادند و آن را بارح 
مي خواندند و اصل این نامگذاري این بود کھ مرغ اگر سانح بود تیرانداز بھ سھولت مي توانست صیدش کند، 

ولي اگر بارح بود نمي توانست بھ خوبی نشانھ بگیرد)

ی

ی

از شما پیروي كند - از شما اطاعت کنديِطيعکُمـ995
ی

ی

ک

پیروي مي كنند - اطاعت مي کننديِطيعونَ ـ996
ی

ی
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يِطيقُونهـ997
برایشان طاقت فرساست - تمام طاقتشان صرف آن می شود(کلمھ  یطیقون از مصدر اطاقھ است و اطاقھ بھ 

معناي بھ کار بستن تمامي قدرت در عمل است کھ الزمھ آن این است کھ عمل نامبرده آنقدر دشوار باشد، کھ 
ھمھ نیروي انسان در انجامش مصرف شود، در نتیجھ منظور از عبارت "علي الذین یطیقونھ" کسانی 

ھستند کھ روزه تمام قوا و قدرت آنان را مي گیرد بھ حدي کھ توان انجام کار دیگري را ندارند و این شرایط 
براي آنھا در تمام روزھاي آن سال، باقي است)

ی

ی

يظَاِهرونَـ998
ِظھار مي کنند - بھ زنانشان مي گویند تو مثل مادرم برمن حرام ھستي (ظھار در عرب جاھلیت یکي از 

اقسام طالق بوده، بھ این صورت کھ وقتي مي خواستھ زنش را بر خود حرام کند مي گفتھ : انت مني کظھر 
امي - تو نسبت بھ من مانند پشت مادرم ھستي . با گفتن این کالم زنش از او جدا و تا ابد بر او حرام مي شده)

ی

دائمًا مي شوند - مي مانند (از افعال ناقصھ است کھ معني اش با عبارت بعدش کامل مي گردد.عبارت يظْلَلْنـ999
"َفَیْظَلْلَن َرَواِکَد َعَليٰ َظْھِرِه " یعني : بھ روي آب ساكن و بي حركت میمانند)

ی

لل

يظِْلم ـ1000
ستم کند - ظلم کند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است. ظلم عبارت از رفتاري است 
ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا 

نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را 
ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ی

يظِْلمونَـ1001
ستم مي کنند - ظلم مي کنند ("َکاُنوْا َیْظِلُموَن: ظلم مي کردند. ظلم عبارت از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ 

جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ آن است . لذا نافرماني پروردگار 
متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر 

چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده باشد)

ی

يظِْلمهم ـ1002
کھ بھ آنان ظلم کند (عبارت "َما َکاَن ٱللَُّھ ِلَیْظِلَمُھْم" یعني :خدا بر آن نبود كھ بھ آنان ستم ورزد. ظلم عبارت 

از رفتاري است ناشایستھ و نا بھ جا در قبال چیزي یا کسي،یا قرار دادن چیزي در غیر از جایي کھ شایستھ 
آن است . لذا نافرماني پروردگار متعال را از جھت این کھ مستحق عبادت و اطاعت است و ھمچنین 

مخالفت تکلیف را ظلم مي شمارند اگر چھ این مخالفت از روي سھو و یا فراموشي و یا جھل صادر شده 
باشد)

ی

گمان مي کند - مي پندارد - احتمال مي دھد- عقیده دارديظُن ـ1003
ی

يظُنونَـ1004
گمان مي کنند - مي پندارند - احتمال مي دھند- عقیده دارند(استفاده از کلمھ ظن در معنی یقین در قرآن کریم 

معمول می باشد. در تفسیر عیاشي از علي (علیھ السالم) روایت کرده ، کھ در مورد عبارت"الذین یظنون 
انھم مالقوا ربھم" فرمودند: "یعني یقین دارند بھ اینکھ مبعوث میشوند و مراد  از ظن در این آیھ یقین است")

ی

کھ ظاھر کند - کھ بھ بار آورديظِْهر ـ1005
ی

يظْهرواْ ـ1006
کھ غلبھ پیدا کنند - کھ چیره شوند - کھ دست یابند - کھ پیروز گردند(کلمھ اظھار وقتي در مورد چیزي علیھ 
چیز دیگر استعمال مي شود، معناي غلبھ را مي دھد، وقتي مي گوییم دین اسالم را بر سایر ادیان اظھار داد، 

معنایش این است کھ آن را بر سایر ادیان غلبھ داد)

ی

بر آن باال مي روند (از ظھور بھ معناي علو و استیالء است)يظْهرونَـ1007
ی

کھ بر آن باال روند (از ظھور بھ معناي علو و استیالء است)يظْهروه ـ1008
ی

يظِْهره ـ1009
تا آن را غلبھ دھد - تا آن را پیروز کند(کلمھ اظھار وقتي در مورد چیزي علیھ چیز دیگر استعمال مي شود، 
معناي غلبھ را مي دھد، وقتي مي گوییم دین اسالم را بر سایر ادیان اظھار داد، معنایش این است کھ آن را 

بر سایر ادیان غلبھ داد)

ی

يعبدـ1010

مي پرستد - عبادت مي کند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش 
کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان 
دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 

صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 
را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 
آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 

تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب
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يعبدواْ ـ1011

کھ بپرستند - کھ عبادت کنند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش 
کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان 
دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 

صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 
را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 
آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 

تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب

يعبدونَـ1012

مي پرستند - عبادت مي کنند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش 
کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان 
دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام 

صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش 
را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش 
آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس 

تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب

يعبدوِن ـ1013

کھ مرا بپرستند - کھ مرا عبادت کنند (مخفف"َیْعُبُدوِني"عبادت و اطاعت و بندگی مي کنیم (عبادت و 
پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ 
عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، 

خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان 
بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر 

چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار 
برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین 

تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ 
نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان 

نمی پردازد)

ی

ب

يعبدونِني ـ1014

تا مرا بپرستند - تا مرا عبادت کنند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان دھد 
مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده بودن را 

نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از جملھ پاسخ 
امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ دارد 1- 

خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و انفاق 
برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است 

پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب

نن

ی

يعبدوها ـ1015

کھ او را بپرستند - کھ او را عبادت کنند (عبادت و پرستش یعنی اینکھ رفتار انسان طوری باشد کھ نشان 
دھد مالکش کسی است کھ قصد عبادتش را دارد. بھ عبارت ساده تر عبادت یعني رفتاري کھ عبد و بنده 
بودن را نشان دھد و ھر کس کھ بنده ی دیگری است، خالف فرمان او عمل نمی کند. بنا بھ روایات(از 

جملھ پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ پرسش "عنوان بصری") و آیات قرآن کریم، بنده پروردگار سھ نشانھ 
دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون ھر چھ دارد را پروردگار بھ او داده) برای ھمین بخشش و 
انفاق برایش آسان است 2- بھ ھر چھ پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن 

است پس تدبیر کارش را بھ او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- پرداختن بھ آنچھ 
پروردگار بھ او امر کرده و پرھیز از آنچھ نھی نموده، آن قدرمشغولش نموده کھ بھ کارھای بیھوده از قبیل 

فخر فروشی بھ دیگران و مجادلھ با آنان نمی پردازد)

ی

ب

يعتدونَـ1016
تجاوز مي کنند ("َکاُنوْا َیْعَتُدوَن" تجاوز مي کردند. از مصدر اعتدا بھ معني بیرون شدن از حد است.عدو بھ 
معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر 

نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده 
گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ 

اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي دھد)

ی

ت

www.mobin110.blogfa.com جلسھ قرآن آستانھ حضرت سید عالء الدین حسین علیھ السالم
https://telegram.me/QURANMOBIN110 :کانال تلگرامي

www.takbook.com



معذرت مي خواھند - عذر مي آورند - عذر خواھي مي کنند(عبارت"َیْعَتِذُروَن ِإَلْیُکْم :بھ سوی شما عذر يعتِذرونَـ1017
تراشی می کنند"یعنی: نزد شما می آیند تا عذر و بھانھ بیاورند)

ی

ت

يعتِصمـ1018
تمسک جوید - طلب حفاظت کند (اعتصام بھ معناي آن حالتي است از انسان کھ در طلب حافظي کھ او را 

حفظ کند از خود نشان مي دھد . در عبارت "َوَمن َیْعَتِصم ِبـٱللَِّھ َفَقْد ُھِدَي ِإَلىٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم " جزمش بھ 
دلیل شرط شدن برای جملھ بعد از خود می باشد)

ی

ت

ص

بھ تعجب مي آورد (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر نفس يعِجب ـ1019
آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

ی

ب

تو را بھ تعجب مي آورد (عجب و تعجب بھ معناي این است کھ امري کھ سببش براي انسان معلوم نیست بر يعِجبک ـ1020
نفس آدمي ھجوم آورد و انسان بھ شکلی ناگھاني با آن روبرو شود)

ی

ب

ک

کھ او را عاجز کنديعِجزه ـ1021
ی

شتاب ورزديعجلُ ـ1022
ی

يِعد ـ1023

وعده مي دھد (در ترکیب "إن" و"إّلا" فعل بعد از "إن" منفي ترجمھ مي شود مانند :"ِإن َیِعُد ٱلظَّاِلُموَن 
َبْعُضُھم َبْعضًا ِإلَّا ُغُرورًا" : بلكھ ستمكاران یكدیگر را جز از روي فریب وعده نمیدھند. از طرفي چون 

جملھ با فعل شروع شده است فعل مفرد آورده شده است ولي معني جمع مي دھد. کلمھ "وعد" بدون 
ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در 

کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده 
مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي 
زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده 

است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید 
كند)

ی

يِعدکُمـ1024

بھ شما وعده مي دھد (اگر این وعده وعده ي بد و شر باشد (وعید) آنگاه معني ترساندن ھم مي دھد. کلمھ 
"وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو 
با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 

وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 
ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و 

پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف 
وعید كند)

ی

ک

يِعدکُم ـ1025

بھ شما وعده  مي دھد (اگر این وعده وعده ي بد و شر باشد (وعید) آنگاه معني ترساندن ھم مي دھد 
.حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد. کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با 

کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، 
وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت 
ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما 
اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 

پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

ک

يعِدلُونَـ1026

معادل و ھمتا مي گیرند - بھ عدالت حکم مي کنند - عدول مي کنند - منحرف مي شوند (کلمھ عدل بھ معناي 
حد وسط در بین افراط و تفریط است . عبارت "ِممَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة َیْھُدوَن ِبـٱْلَحقِّ َوِبِھ َیْعِدُلوَن " یعني : از آنان 

کھ آفریدیم گروھي ھستند كھ مردم را با [موازین و روشھاِي ] حق ھدایت میكنند و بھ درستي و عدالت 
داوري مي نمایند (طبق روایات منظورائمھ اطھار علیھم السالمند). عبارت "ُثمَّ ٱلَِّذیَن َکَفُروْا ِبَربِِّھم َیْعِدُلوَن " 
یعني:  "کافران براي پروردگارشان معادل وھمتا مي گیرند"  یا  "کافران بھ پروردگارشان  ظلمت و نور و 

عدل و جور را معادل ھم مي گیرند " .  عبارت "َبْل ُھْم َقْوٌم َیْعِدُلوَن " یعني : آنان قومي ھستند کھ منحرف 
مي شوند یا معادل وھمتا براي خداي تعالي مي گیرند یا خوبي و بدي پیش نظرشان مساوي و معادل است)

ی
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يعدونَـ1027

تجاوز مي کنند (یعدون در عبارت "ِإْذ َیْعُدوَن ِفي ٱلسَّْبِت" از تعدي و در اینجا مقصود تجاوز از آن حدود و 
مقرراتي است کھ خداوند براي روز شنبھ یھود جعل فرموده بود و آن این بود کھ بھ دلیل بزرگداشت این 

روز شکار ماھي را ترک کنند.عدو بھ معناي تجاوز و ضد التیام است کھ اگر نسبت بھ قلب مالحظھ شود 
عداوت و دشمني را معنا مي دھد و اگر نسبت بھ راه رفتن مالحظھ شود معناي دویدن می دھد و اگردر 

مورد اخالل در عدالت در معاملھ استفاده گردد معناي عدوان و ظلم را مي دھد و بھ این معنا در آیھ فیسبوا 
اهللا عدوا بھ غیر علم آمده و اگر نسبت بھ اجزاي زمین و محل نشستن مالحظھ شود معناي ناھمواري را مي 

دھد)

ی

يِعدهمـ1028

بھ آنان وعده  مي دھد (اگر این وعده وعده ي بد و شر باشد (وعید) آنگاه معني ترساندن ھم مي دھد. کلمھ 
"وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو 
با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن 

وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و 
ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و 

پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف 
وعید كند)

ی

يِعدهم ـ1029

بھ آنان وعده  مي دھد (اگر این وعده وعده ي بد و شر باشد (وعید) آنگاه معني ترساندن ھم مي دھد 
.حرکت آخرش از جھت تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد. کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با 

کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، 
وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت 
ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما 
اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین 

پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

عذاب مي کنديعذِّبـ1030
ی

ب

کھ عذاب کنديعذِّب ـ1031
ی

ب

شما را عذاب کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود مي باشد)يعذِّبکُمـ1032
ی

ب

ک

شما را عذاب مي کنديعذِّبکُم ـ1033
ی

ب

ک

او را عذاب مي کند(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يعذِّبهـ1034
ی

ب

او را عذاب مي کنديعذِّبهـ1035
ی

ب

تا عذابشان کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود مي باشد)يعذِّبهم ـ1036
ی

ب

کھ عذابشان کنديعذِّبهم ـ1037
ی

ب

عذابشان مي کنديعذِّبهم ـ1038
ی

ب

باال مي روديعرج ـ1039
ی

باال مي رونديعرجونَـ1040
ی

يعِرشونَ ـ1041
بر افراشتھ مي سازند - بنا مي کنند (معاني عرش عبارتند از : داربست و آالچیق - سقفي کھ بر روي 

پایھ ھائي زده مي شود، تا بوتھ ھاي مو را روي آن بخوابانند - چیزي کھ سقف داشتھ باشد-ھودج - کجاوه - 
تخت سلطان (از جھت بلندیش))

ی

ش

عرضھ مي شود (عرض بھ معناي اظھار و نمایش چیزي است تا طرف آن را ببیند و بھ موضع آن واقف يعرضـ1042
گردد)

ی

ض

اعراض کند - روي گرداند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد ازخود مي باشد. از این جھت کھ کسی کھ يعِرضـ1043
روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ سمت طرف مقابل می کند)

ی

ض

اعراض مي کنند - روي مي گرداند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل ازخود مي باشد. از يعِرضواْـ1044
این جھت کھ کسی کھ روی بر می گرداند "عرض" صورتش را بھ سمت طرف مقابل می کند)

ی

ض
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بھ آنان عرضھ مي شود (عرض بھ معناي اظھار و نمایش چیزي است تا طرف آن را ببیند و بھ موضع آن يعرضونَ ـ1045
واقف گردد)

ی

ض

شناختھ مي شوديعرف ـ1046
ی

ف

ِلَک َأْدَنيٰ َأن ُیْعَرْفَن َفَلا ُیْؤَذْیَن " یعني :این [پوشش] بھ اینكھ [بھ عفت و  کھ شناختھ شوند (عبارت "َذ ٰ
پاكدامني] شناختھ شوند نزدیكتر است و در نتیجھ [از سوي مردم بي تقوا] مورد آزار قرار نخواھند 

گرفت.قبل از اسالم نیز مرسوم بوده کھ زنان روسري مي پوشیدند ولي پایین آن را پشت سر مي انداختند در 
آیھ شریفھ 59 سوره مبارکھ احزاب بھ زنان مؤمن مي گوید کھ طرز روسري پوشیدنشان را بھ شکلي قرار 
دھند کھ زیر گلو و سینھ ھایشان را بپوشاند و بھ این نحو از زنان غیر مسلمان متمایز گردند و شناختھ شوند 

و مورد تعرض افراد فاسد قرار نگیرند بھ عبارت دیگر افراد فاسد با دیدن این شکل روسري پوشیدن یک 
زن مي فھمیدند کھ او زن پاک دامني است واھل فساد نیست بنابراین متعرض او نمي شدند وبھ سراغ 
دیگران مي رفتند.در ترجمھ تفسیر المیزان جلد 16 صفحھ 510 (ترجمھ استاد موسوی ھمدانی) آمده 

است:"زنان غیر مسلمان و نیز کنیزان در آن دوره حجاب نداشتند و حجاب عالمت زنان مسلمان بود و در 
نتیجھ کسي متعرض آنان نمي شد... "

ی

ف

با توجھ بھ قول خدای تعالی کھ " ال اکراه فی الدین" و رفتار پیامبر کھ در زمان حیاتشان در جامعھ اسالمی 
حجاب را اجباری نکرده بود، بھتر است بھ جای پافشاری بر اجباری کردن حجاب نگران عمل نکردن بھ 

این آیھ باشیم : َیا َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا َبْیَن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھ (حجرات1)- ای اھل ایمان! بر خدا و 
پیامبرش پیشی مگیرید.ممکن است مخالفین این نظر بھ برخی احادیث یا روایات در این خصوص استناد 

کنند ولی خود پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ فرمودند : کھ احادیث ما رابھ قرآن عرضھ کنید اگر موافق با قرآن 
بود بپذیرید و گرنھ بھ دیوار بکوبید.از آنجایی کھ ھر کس اختیار نگاھش را دارد بی حجابی تعرضی بھ 

حقوق دیگران محسوب نمی شود . البتھ قرآن کریم حتی در خصوص زنان مسلمان سالخورده وقتی مجوز 
می دھد کھ بدون سر انداز باشند با عبارت " َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة " جلوی افراط در بی حجابی را ھم می 

گیرد یعنی اگر حجاب و سر انداز داشتن اجباری نیست مجوزی ھم برای لخت و عریان ظاھر شدن در 
جامعھ صادر نشده است)

يعِرفُونَـ1048
مي شناسند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم شده، 

با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین 
جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

ی

ف

يعِرفُونه ـ1049
او را مي شناسند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم 
شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین 

جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

ی

ف

يعِرفُونها ـ1050
آن را بشناسند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش ترسیم 

شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن و بدین 
جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

ی

ف

يعِرفُونهمـ1051
آنان را مي شناسند (کلمھ عرفان و معرفت، بھ معناي آن است کھ انسان صورتي را کھ در قوه ادراکش 

ترسیم شده، با آنچھ کھ در خزینھ ذھنش پنھان دارد، تطبیق کند و تشخیص دھد کھ این ھمان است یا غیر آن 
و بدین جھت است کھ گفتھ اند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلي)

ی

ف

وانمود کند کوراستيعشـ1052
ی

ش

يعِص ـ1053

نافرماني کند - عصیان کند (عصیان، در لغت بھ معناي تحت تاثیر قرار نگرفتن و یا بھ سختي قرار گرفتن 
است، مثال وقتي گفتھ میشود  کسرتھ فعصي  معنایش این است کھ من آن چیزرا شکستم، ولي نشکست، 

یعني از عمل من متاثر نشد، پس عصیان بھ معناي متاثر نشدن است و عصیان امر و نھي ھم بھ ھمین معنا 
است و این ھم در مخالفت دستورات واجب صادق است و ھم در مورد بھ کار نبستن راھنماییھاي خیر 

خواھانھ . جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ص

يعِصرونَـ1054

عصاره میوه مي گیرند - شیر مي دوشند (یعصرون از ماده عصر است کھ بھ معناي روغن کشي و 
آب گیري بوسیلھ فشار دادن است، مانند گرفتن آب انگور و خرما جھت شیره و امثال آن و گرفتن روغن 

زیتون و کنجد جھت خوردن و یا مصرف چراغ و امثال آن و ممکن است مراد از آن، دوشیدن باشد، یعني 
در آن سالھاي فراواني نعمت، از پستانھاي دامھا شیر مي دوشند. در عبارت "ُثمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد َذاِلَک َعاٌم ِفیِھ 

ُیَغاُث ٱلنَّاُس َوِفیِھ َیْعِصُروَن" بھ این اشاره دارد کھ پس از پایان خشکسالی ھفت سالھ سالی پر باران و برکت 
می آید کھ در آن، قدر محصوالت فراوانند کھ از عھده خوردنشان بر نمی آیند و بھ ناچار مقدار زیادی از 

آنھا را آب می گیرند و مصرف می کنند)

ی

ص

يعرفْن ـ1047
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تو را نگھ مي دارد - تو را حفظ مي کنديعِصمک ـ1055
ی

ص

ک

شما را نگھ مي دارد - شما را حفظ مي کنديعِصمکُمـ1056
ی

ص

ک

مرا را نگھ مي دارد - مرا را حفظ مي کنديعِصمِني ـ1057
ی

ص

ی

با فشار دندان مي گیرد - بھ دندان مي گزد ( از عض بھ معني گاز گرفتن با دندان با فشار است)يعضـ1058
ی

ض

کھ بپردازند- بدھند (کلمھ اعطاء بھ معناي انفاق و انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج يعطُواْ ـ1059
خویشتن و یا دیگران است)

ی

بھ تو مي دھد - بھ تو اعطاء مي کند (کلمھ اعطاء بھ معناي انفاق و انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در يعِطيک ـ1060
رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)

ی

ی

ک

يِعظُکُم ـ1061
شما را موعظھ مي کند (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن و 

نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر 
نرم کند)

ی

ک

بزرگ مي دارد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)يعِظمـ1062
ی

بزرگ شمارد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يعظِّم ـ1063
ی

يِعظُه ـ1064
او را موعظھ مي کند (از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن و 
نیز وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر 

نرم کند)

ی

يعف ـ1065
بگذرد - گذشت کند( کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 
یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن 

گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است . جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي  قبل از خود مي باشد)

ی

ف

يعفُو ـ1066
کھ بگذرد -کھ گذشت کند ( کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو 
می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و 

خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است)

ی

ف

يعفُواْ ـ1067
مي گذرد -گذشت مي کند ( کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو 

می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و 
خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است)

ی

ف

يعفُونَ ـ1068
کھ آن زنان بگذرند -کھ آن زنان گذشت کنند ( کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی 

پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و 
بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است)

ی

ف

يعِقلُونَ ـ1069
تعقل کنند - عاقالنھ رفتار کنند(عقل عبارت است از استقامت و پایداری تفکرو اصل این کلمھ بھ معناي 

بستن و گره زدن است از این رو  آنچھ انسان دریافتھ و در دل پذیرفتھ و اعتقادش بھ آن محکم شده، را عقل 
نامیده اند،ھمچنین آنچھ در وجود انسان مبناي تشخیص خیر و شر و حق و باطل مي شود،را نیزعقل 

نامیده اند)

ی

يعقُوبـ1070

ازپیامبران الھي علي نبینا وعلیھ السالم و لقب ایشان اسرائیل است (کلمھ اسرائیل در اصل نام یعقوب 
پیغمبر (علي نبینا وعلیھ السالم) بوده است و او را بدین سبب اسرائیل نامیده بودند کھ سخت در راه خدا 

مجاھدت مي کرده و موفق و پیروز بھ آن بوده است. از سوي دیگر اھل کتاب ھم این کلمھ را بھ کسي 
اطالق مي کنند کھ مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند کھ یعقوب با خدا در محلي بنام فنیئیل کشتي 
گرفتھ و پشت خدا را بھ خاک رسانده . لذا او را اسرائیل نامیدند . البتھ این از سخناني است کھ قرآن آنرا 

تکذیب و عقل ھم آن را محال مي داند)

ی

ب

 مالزمت داشتند (ازعکوف بھ معناي مالزمت و ایستادن نزد چیزي است. عبارت "َقْوٍم َیْعُکُفوَن َعَليٰ َأْصَناٍم يعکُفُونَـ1071
لَُّھْم" یعني :ھمواره بر پرستش بتھاي خود مالزمت داشتند)

ی

ک

ف

کھ بداند - کھ معلوم ومشخص کند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد يعلَمـ1072
ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

ی

کھ دانستھ شود (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف يعلَمـ1073
آن داده نمي شود)

ی
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مي داند(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده يعلَم ـ1074
نمي شود)

ی

يعلَِم ـ1075
بداند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده 
نمي شود.جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف 

ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد )

ی

بھ تو مي آموزديعلِّمک ـ1076
ی

ک

بھ شما مي آموزد (حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)يعلِّمکُم ـ1077
ی

ک

بھ شما مي آموزديعلِّمکُم ـ1078
ی

ک

قطعا مي شناسد - قطعًا مي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم يعلَمنـ1079
احتمال خالف آن داده نمي شود)

ی

کھ بدانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده يعلَمواْ ـ1080
نمي شود)

ی

مي دانند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده يعلَمونَ ـ1081
نمي شود)

ی

مي آموزند - یاد مي دھنديعلِّمونَ ـ1082
ی

آن را مي داند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي  قبل از خود مي باشد.علم بھ معناي احتمال صد در يعلَمهـ1083
صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

ی

کھ آن را مي داند(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف يعلَمهـ1084
آن داده نمي شود)

ی

بھ او مي آموزد - بھ او یاد مي دھديعلِّمه ـ1085
ی

آن را مي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف يعلَمه ـ1086
آن داده نمي شود)

ی

آن را مي داند (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد ھم احتمال خالف يعلَمها ـ1087
آن داده نمي شود)

ی

يعلِّمهم ـ1088
بھ آنان بیاموزد - بھ آنان تعلیم دھد (علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در صد 

ھم احتمال خالف آن داده نمي شود. حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي 
باشد)

ی

آنان را مي شناسند - آنان را مي داند(علم بھ معناي احتمال صد در صد است، بھ طوري کھ حتي یک در يعلَمهم ـ1089
صد ھم احتمال خالف آن داده نمي شود)

ی

آشکار مي کننديعِلنونَ ـ1090
ی

لن

عمر طوالني  کند - عمر طوالني داده شود ( کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و يعمر ـ1091
آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح)

ی

آباد مي کند ( کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي يعمر ـ1092
و آبادي بدن بوسیلھ ي روح)

ی

کھ عمر طوالني  کند - کھ عمر طوالني داده شود ( کلمھ عمارت ضد خرابي است و عمر اسم مدت عمارت يعمر ـ1093
و آبادي بدن است، یعني مدت زندگي و آبادي بدن بوسیلھ ي روح)

ی

يعمرواْ ـ1094
کھ آباد و تعمیر کنند( کلمھ عمارت ضد خرابي است و تعمیر ھم از ھمین ماده و بھ ھمین معنا است  و 

ھمچنین عمر ، چون عمر عبارت است از تعمیر بدن بوسیلھ روح  و اگر ھم زیارت کعبھ را عمره مي گویند 
بھ این دلیل است کھ زیارت مردم مایھ آباداني بیت اهللا الحرام است )

ی

انجام مي دھد - عمل مي کند(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است يعملُ ـ1095
در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

يعملْ ـ1096
انجام دھد - عمل کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد، فعل شامل ھم کارھای با قصد 

و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل 
کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی
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عمل مي کنند - انجام مي دھند(فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است يعملُونَـ1097
در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

بھ شدت سرگردان وحیرانند(کلمھ یعمھون از ماده عمھ و بھ معناي تردد، حیرت و سرگرداني شدید است)يعمهونَـ1098
ی

برگردنديعودواْ ـ1099
ی

بر مي گردنديعودونَ ـ1100
ی

پناه مي برنديعوذُونَ ـ1101
ی

نام یکي از پنج بت مھم قوم نوح (این پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر)يعوقـ1102
ی

باز مي گرداند - بر مي گرداند ("ِإنَُّھ ُھَو ُیْبِدُئ َوُیِعیُد"یعني خداي تعالي ھم براي اولین بار چیزي را پدید مي يِعيدـ1103
آورد و ھم چیزي را کھ قبًال پدید آورده و از بین رفتھ را دوباره بر مي گرداند)

ی

ی

کھ شما را باز گرداند - کھ شما را برگردانديِعيدکُم ـ1104
ی

ی

ک

شما را باز مي گرداند - شما را برمي گردانديِعيدکُم ـ1105
ی

ی

ک

ما را باز مي گرداند - ما را برمي گردانديِعيدناـ1106
ی

ی

شما را باز مي گردانند - شما را برمي گردانند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يِعيدوکُم ـ1107
ی

ی

ک

آن را باز مي گرداند - آن را برمي گردانديِعيده ـ1108
ی

ی

فریاد رسي مي شود(اگر ریشھ اش "غوث: فریاد رسي"، باشد) - باران بر ... باریده مي شود (اگر ریشھ يغاثُـ1109
اش "غیث: باران" باشد) - براي ... علف و گیاه رویانده مي شود (اگر ریشھ اش "غیث: علف" باشد)

ی

ث

فریاد رسي مي شوند - بھ دادشان مي رسنديغاثُواْ ـ1110
ی

اث

شما را غرق کنديغِرقَکُمـ1111
ی

ک

کھ شما را غرق کنديغِرقَکُم ـ1112
ی

ک

آن را مي پوشاند - آن را احاطھ مي کنديغشاهـ1113
ی

ش

آن را مي پوشاند - آن را احاطھ مي کنديغشاهاـ1114
ی

ش

آنان را مي پوشاند - آنان را احاطھ مي کنديغشاهم ـ1115
ی

ش

يغشٰيـ1116
پوشیده شده - احاطھ شده ("ُیْغَشيٰ َعَلْیِھ ِمَن ٱْلَمْوِت "یعني بیھوشي و غشوه مرگ او را فرا گرفتھ یا بھ 

عبارت دیگر در حال احتضار است، در نتیجھ مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در حدقھ بھ گردش 
درآمده باشد)

ی

ش

ی

مي پوشاند ("ُیْغِشي ٱللَّْیَل ٱلنََّھاَر "یعني شب را بر روز مي پوشاند)يغِشيـ1117
ی

ش

ی

احاطھ مي کند - مي پوشاند - فرا مي گیرديغشٰي ـ1118
ی

ش

ی

بھ شما مسلط کرد - بر شما احاطھ داد - بھ شما پوشاند (حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید يغشيکُم ـ1119
دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ش

ی

ک

يغضضن ـ1120
چشم فرو بندند - نظر کوتاه کنند (کلمھ غض بھ معناي روي ھم نھادن پلک ھاي چشم است و اگر در مورد 

صوت بھ کار رود بھ معني آھستھ کردن صداست در عبارتھاي "ُقل لِّْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّوْا ِمْن َأْبَصاِرِھْم 
"و"َیْغُضْضَن" منظور این است کھ اگر بي اختیار و یا از روي ضرورت نگاھشان بھ نامحرم افتاد نگاه 

خود را کوتاه کنند و در کوتاھترین زمان ممکن نظر خود را برگردانند)

ی

ض

ض
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يغضواْ ـ1121
چشم فرو بندند - نظر کوتاه کنند (کلمھ غض بھ معناي روي ھم نھادن پلک ھاي چشم است و اگر در مورد 

صوت بھ کار رود بھ معني آھستھ کردن صداست در عبارتھاي "ُقل لِّْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّوْا ِمْن َأْبَصاِرِھْم 
"و"َیْغُضْضَن" منظور این است کھ اگر بي اختیار و یا از روي ضرورت نگاھشان بھ نامحرم افتاد نگاه 

خود را کوتاه کنند و در کوتاھترین زمان ممکن نظر خود را برگردانند)

ی

ض

يغضونَ ـ1122
پایین مي آورند- آھستھ مي کنند (کلمھ غض بھ معناي روي ھم نھادن پلک ھاي چشم است و اگر در مورد 

صوت بھ کار رود بھ معني آھستھ کردن صداست مانند عبارت " ِإنَّ ٱلَِّذیَن َیُغضُّوَن َأْصَواَتُھْم ِعنَد َرُسوِل ٱللَِّھ 
ُأْوَلـِٰئَک ٱلَِّذیَن ٱْمَتَحَن ٱللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَويٰ َلُھم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم " : بي تردید كساني كھ صدایشان را نزد 

رسول خدا پایین مي آورند، آنانند كھ خدا دل ھایشان را براي پرھیزكاري امتحان كرده، براي آنان آمرزش 
و پاداشي بزرگ است)

ی

ض

يغِفرـ1123
تا بیامرزد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است. کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی 

است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام 
نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ 

"مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی 
برد)

ی

ف

يغِفرـ1124
مي آمرزد(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او 
طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از 

ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و 
خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ی

ف

يغفَرـ1125
بخشیده مي شود(کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن 
گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ 

گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ی

ف

يغِفر ـ1126

کھ بیامرزد (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با 
او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را 

از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و 
خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد. ذنب تنھا بھ معناي نافرماني پروردگار تعالي 

نیست بلکھ ھر وبال و اثر بدي کھ عمل آدمي داشتھ باشد ھر چند آن عمل نافرماني امرالھی نباشد نیز ذنب 
گفتھ مي شود و در نتیجھ مغفرت نیز تنھا بھ معناي آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکھ ھر ستر و 

پوششي الھي، مغفرت الھي است ھر چند ستر و پوشاندن آثار سوء و عوارضی باشد کھ عمل صالح انسان 
دارد و اگر پروردگار متعال آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگي خاطر از آدمي سلب مي شود کھ در 

عبارت "ِلَیْغِفَر َلَک ٱللَُّھ َما َتَقدََّم ِمن َذنِبَک َوَما َتَأخََّر" خطاب بھ پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم منظور 
ھمین جنبھ از ذنب و مغفرت می باشد)

ی

ف

يغِفر ـ1127
بیامرزد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي قبل از خود مي باشد .کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر 

چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی 
انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند است و اصل در 

معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و 
آبرویش را نمی برد)

ی

ف

يغِفرواْ ـ1128
گذشت کنند (امر غائب. کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می 

کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره 
آن گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد 

کھ گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ی

ف

يغِفرونَ ـ1129
گذشت مي کنند (کلمھ عفو بھ معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند 

یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصًال گناھی انجام نداده است و بنا بھ روایت حتی یاد و خاطره آن 
گناه را از ذھن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمھ "مغفرت" پوشاندن است و اشاره بھ این دارد کھ 

گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد)

ی

ف

کھ خیانت کنديغلَّ ـ1130
ی

غلبھ کند - چیره شود - پیروز گردديغِلب ـ1131
ی

ب

غلبھ مي کنند - چیره مي شوند - پیروز مي گردند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يغِلبواْ ـ1132
ی

لب
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غلبھ مي کنند - چیره مي شوند - پیروز مي گردنديغِلبونَـ1133
ی

لب

مغلوب مي شوند - شکست مي خورنديغلَبونَـ1134
ی

لب

خیانت کند ( جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يغلُلْ ـ1135
ی

مي جوشديغِليـ1136
ی

ی

بي نیاز مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يغِنـ1137
ی

بي نیازشان مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ قبلي است)يغِنِهم ـ1138
ی

يغِنيِه ـ1139
او را بي نیاز مي کند (عبارت " ِلُکلِّ ٱْمِرٍئ مِّْنُھْم َیْوَمِئٍذ َشْأٌن ُیْغِنیِھ " یعني : در آن روز ھركسي از آنان را 

كاري است كھ او را بھ خود مشغول مي كند بھ نحوي کھ از پرداختن بھ کار دیگر او را بي نیاز مي کند [تا 
جایي كھ نمیگذارد بھ چیز دیگري بپردازد.])

ی

نی

کھ بي نیازشان کنديغِنيهمـ1140
ی

نی

نام یکي از پنج بت مھم قوم نوح (این پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر)يغوثَ ـ1141
ی

ث

غّواصي مي کنند (در عبارت "َوِمَن ٱلشََّیاِطیِن َمن َیُغوُصوَن َلُھ "منظور از غوص بیرون آوردن مروارید و يغوصونَـ1142
سایر منافع دریا است)

ی

ص

يغِويکُم ـ1143
کھ شما را گمراه کند (غوایت مخالف رشد است و رشد بھ معناي اصابھ واقع یا رسیدن بھ ھدف ومقصود 

است، بنا بر این غوایت در معناي غیر ضاللت است چون ضاللت بھ معناي بیرون شدن از راه راست کھ 
مقابل آن ھدایت است مي باشد چیزي کھ ھست ھدایت در مقابل غوایت ھم استعمال مي شود ولي اگر در 

مقابل غوایت بھ کار رود بھ معناي ارشاد است)

ی

ی

ک

کھ بھ شدت تغییر دھنديغيرنَّ ـ1144
ی

ی

کھ تغییر دھنديغيرواْ ـ1145
ی

ی

تا بھ خشم آورديِغيظَـ1146
ی

ی

بھ خشم مي آورديِغيظُ ـ1147
ی

ی

بگشاید (از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است. جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است يفْتِح ـ1148
. حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

ف

ت

مشکل گشایي مي کند - داوري مي کند ( از فتح بھ معناي برداشتن قفل و حل اشکال است)يفْتح ـ1149
ی

ف

ت

تا فدیھ وعوض بدھند (عبارت " ِلَیْفَتُدوْا ِبِھ ِمْن َعَذاِب َیْوِم ٱْلِقَیاَمِة " یعني : تا آن را براييفْتدواْ ـ1150
نجاتشان از عذاب روز قیامت عوض دھند)

ی

ف

ت

تا فدیھ وعوض بدھد - تا فدا کنديفْتِدي ـ1151
ی

ف

ت

ی

يفْترونَـ1152

افترا می بستند- دروغ مي بندند ("َکاُنوْا َیْفَتُروَن " : دروغ مي بستند.عبارت "َضلَّ َعْنُھم مَّا َکاُنوْا َیْفَتُروَن " 
یعني : آنچھ را افترا می بستند، از آنان گم شد (در روز قیامت قدرت و شوکتی کھ برای آن شریکان تصور 

می کردند، از پیش نظرشان محو و گم می شود آنچھ را ھمواره بھ دروغ بھ عنوان شریك پروردگار می 
دانستند و بھ عبارت دیگر او را ھم  عالوه بر پروردگار در خیر و شّر خود شریک و سھیم می دانستند و 

برای بھ دست آوردن حمایت او و خوشایندش، نافرمانی پروردگار را می کردند.  در واقع منظور این نیست 
کھ در آخرت اربابان خود را نمی بینند بلکھ منظور این است کھ آنان را بھ ھیچ می انگارند و بھ حساب 

نمی آورند))

ی

ف

ت

بھ دروغ بافتھ شده باشد- افتراء زده شده باشديفْترٰىـ1153
ی

ف

ت

ى

دروغ مي بندد - افتراء مي زنديفْتِري ـ1154
ی

ف

ت

ی

آن را بھ دروغ و افتراء نسبت ندھند (عبارت "َوَلا َیْأِتیَن ِبُبْھَتاٍن َیْفَتِریَنُھ َبْیَن َأْیِدیِھنَّ َوَأْرُجِلِھنَّ " یعني :  طفل يفْتِرينه ـ1155
حرامزاده خود را بھ دروغ و افترا بھ شوھرانشان نبندند)

ی

ف

ت

ین
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يفِْتنکُم ـ1156

کھ بھ شما آسیب و آزار رسانند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي 
و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین 

آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده 
"یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان 

را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ 
افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم 

درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر 
فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ی

ف

تن

ک

يفِْتنوک ـ1157

کھ تو را بھ فتنھ بیندازند - کھ تو را منحرف سازند (عبارت "َوٱْحَذْرُھْم َأن َیْفِتُنوَک َعن َبْعِض َما َأنَزَل ٱللَُّھ 
ِإَلْیَک " یعني : و از آنان برحذر باش كھ مبادا تو را از بخشي از آنچھ خدا بھ سویت نازل كرده منحرف 
كنند.کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن 
وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ 

خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار 
یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي 

وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در 
آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است وھم درمورد سختي و 

ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر 
و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي رساند)

ی

ف

تن

ک

يفْتنونَ ـ1158

آزمایش مي شوند - گداختھ مي شوند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا 
خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش 
ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم 

فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید 
عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در 

فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " است 
وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر و 

الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را مي 
رساند)

ی

ف

تن

يفِْتنونک ـ1159

تو را بھ فتنھ بیندازند - تو را منحرف سازند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش 
کنند تا خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا 

سوزاندنش ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ 
قرآن کریم فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا 

فتنتکم: بچشید عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه 
باش کھ در فتنھ افتاده اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ 

"بالء " است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و 
نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت 

امتحان را مي رساند)

ی

ف

تن

ک

کھ آنان را شکنجھ و عذاب دھند (کلمھ فتن در اصل بھ معناي این عمل بوده کھ طال را در آتش کنند تا 
خوبي و بدیش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعھ داده داخل کردن ھر چیز در آتش و یا سوزاندنش 
ھمچنین آزمودن آن را فتنھ خوانده اند و در داخل آتش شدن انسان نیز استعمال شده، از آن جملھ قرآن کریم 

فرموده "یوم ھم علي النار یفتنون" روزي کھ در آتش گداختھ مي شوند و نیز فرموده: "ذوقوا فتنتکم: بچشید 
عذابتان را پس گاھي وسیلھ عذاب را ھم فتنھ مي گویند" مانند آیھ "اال في الفتنة سقطوا " آگاه باش کھ در 
فتنھ افتاده  اند و گاھي در آزمایش بھ کار مي رود، مانند "وفتناک فتونا" دراین موارد مانند کلمھ "بالء " 

است وھم درمورد سختي و ھم آساني کھ جنبھ امتحان داشتھ باشد بھ کار مي رود مانند  آیھ"و نبلوکم بالشر 
و الخیر فتنة : شما را بھ خیر و شر مي آزماییم، آزمودني "کھ استعمال ھر دو کلمھ با ھم شدت امتحان را 

مي رساند.

ی

ف

تن

بھ عبارت ساده تر،اصل کلمھ فتنھ بھ معني در آتش کردن طال براي تشخیص اصالت آن است پس ھم معني 
آتش بھ پا کردن مي دھد مثل آتش اختالف و جنگ و ظلم در جامعھ و ھم معني آزمایش و از آنجا کھ گاھی 

آتش وسیلھ شکنجھ بوده است معنی شکنجھ و عذاب دادن ھم می دھد مثل ھمین کلمھ کھ در سوره مبارکھ 
یونس آیھ شریفھ 83 آمده است)

يفِْتنهم ـ1160
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يفِْتيکُم ـ1161

بھ شما فتوا مي دھد (کلمھ فتوا بھ معناي پاسخ دادن بھ حکمي است کھ تشخیص دلیل آن براي دیگران 
مشکل باشد و چون گفتھ مي شود : من از فالني استفتاء کردم و او بھ من چنین افتاء کرد معنایش این است 
کھ من از او حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد . و آنچھ از موارد استعمال این ماده لغوي 

فھمیده مي شود این است کھ معناي این کلمھ جواب دادن بھ امور مشکل است، البتھ نھ ھرجوابي بلکھ جوابي 
کھ از خود شخص باشد و شخص آن جواب را با قابلیتھاي خود بدست آورده باشد و بھ ھمین جھت است کھ 

مسالھ گو(بازگو کننده نظرات دیگران) را صاحب فتوا نمي خوانیم)

ی

ف

تی

ک

يفْجرـ1162
کھ باز کند - کھ بشکافد  (عبارت "َبْل ُیِریُد ٱْلِإنَساُن ِلَیْفُجَر َأَماَمُھ" یعني : "[نھ اینكھ بھ گمان او قیامتي در كار 

نباشد] بلكھ انسان میخواھد [با دست و پا زدن در شك و تردید] فرارویش را [ازاعتقاد بھ قیامت كھ 
بازدارنده اي قوي است] باز كند [تا براي ارتكاب ھر گناھي آزاد باشد]" از فجر بھ معناي انفجار و شکاف 
وسیع برداشتن است، گناه را ھم بدان جھت فجور نامیدند کھ باعث شکافتھ شدن و دریده شدن حرمت دیانت 

است)

ی

ف

آن را جاري مي سازند - آن را مي جوشانند (کلمھ یفجرون از باب تفعیل از مصدر تفجیر ساختھ شده و يفَجرونهاـ1163
تفجیر در زمین بھ معناي شکافتن زمین بھ منظور بیرون کردن آبھاي آن است)

ی

ف

فرار مي کنديِفر ـ1164
ی

ف

خوشحالي مي کند-شادماني مي کنديفْرحـ1165
ی

ف

خوشحالي مي کنند-شادماني مي کنند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)يفْرحواْـ1166
ی

ف

خوشحالي مي کنند-شادماني مي کنند- شادماننديفْرحونَ ـ1167
ی

ف

پیشي گیرد - شتاب کند (عبارت "ِإنََّنا َنَخاُف َأن َیْفُرَط َعَلْیَنا َأْو َأن َیْطَغيٰ " یعني : ما میترسیم كھ [پیش از يفْرطَ ـ1168
دعوت كردنش بھ حق] با سختگیري و شكنجھ بر [ضد] ما پیشي گیرد یا بر سركشي خود بیفزاید)

ی

ف

يفْرق ـ1169
جزء جزء مي شود (بھ تمام جزئیاتش پرداختھ مي شود) - فیصلھ مي یابد (از فرق بھ معناي جدا کردن 

چیزي از چیز دیگر است، بھ طوري کھ از یکدیگر متمایز شوند.عبارت "ِفیَھا ُیْفَرُق ُکلُّ َأْمٍر َحِکیٍم " یعني : 
در آن شب ھر كار استواري [بھ اراده خدا] فیصلھ مییابد)

ی

ف

کھ جدایي بیفکنند - کھ تفرقھ بیندازند (از فرق بھ معناي جدا کردن چیزي از چیز دیگر است، بھ طوري کھ يفَرقُواْـ1170
از یکدیگر متمایز شوند)

ی

ف

در اضطراب و ترس بھ سر میبرند (از کلمھ فرق بھ معناي دلھره از ضرري است کھ احتمال آن مي رود)يفْرقُونَ ـ1171
ی

ف

جدایي مي افکنند - تفرقھ مي اندازند (از فرق بھ معناي جدا کردن چیزي از چیز دیگر است، بھ طوري کھ يفَرقُونَ ـ1172
از یکدیگر متمایز شوند)

ی

ف

يفْسِحـ1173
تا جا باز کند - تا فراخي و وسعت دھد (از فسح بھ معني فراخي است و منظور از فراخي دادن در مجالس 

در عبارت "َتَفسَُّحوْا ِفي ٱْلَمَجاِلِس َفـٱْفَسُحوْا َیْفَسِح ٱللَُّھ َلُکْم " این است کھ آدمي خود را جمع و جور کند تا 
جاي آن دیگري فراخ شود و فسحت دادن خدا بھ چنین کس بھ این معنا است کھ جاي او را در بھشت وسعت 

دھد . جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است و حرکت آخرش بھ دلیل رسیدن بھ حرف 
ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

ی

ف

س

فساد وتباھي بھ بار مي آورد -فساد مي کنديفِْسدـ1174
ی

ف

س

کھ فساد وتباھي بھ بار آورد - کھ فساد کنديفِْسد ـ1175
ی

ف

س

کھ فساد وتباھي بھ بار آورند - کھ فساد کننديفِْسدواْ ـ1176
ی

ف

س

فساد وتباھي بھ بارمي آورند - فساد مي کننديفِْسدونَ ـ1177
ی

ف

س

يفْسقُونَ ـ1178
از دایره اطاعت خداوند خارج شده و گرایش بھ معصیت پیدا مي کنند- از بندگي بیرون مي روند - از 

فرمان پروردگار سرپیچي مي کنند ( کلمھ فسق بھ معناي بیرون شدن است، وقتي مي گویند : فسقت التمرة 
کھ خرما از پوست خود بیرون شده باشد، بھ ھمین جھت بھ کسی کھ از دایره بندگی خدا بیرون رفتھ نیز 

"فاسق" می گویند)

ی

ف

س
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جزء بھ جزء بیان مي کند - مفصًال بیان مي کند -در نھایت روشني بیان مي کند(و مراد از تفصیل آیات 
قرآن در عباراتي نظیر "ِکَتاٌب ُفصَِّلْت َءاَیاُتُھ "این است کھ اجزاي آن  از یکدیگر بھ حّدي جدا و متمایز شده 
و مفّصل بیان شده تا شنونده ي آگاه بھ اسلوب کالم بتواند معاني آن را بفھمد و مقاصدش را تعقل کند.تفصیل 
 بھ معناي روشن ساختن معاني و رفع اشتباه از آن است، بھ نحوي کھ اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده 

و در نتیجھ مراد و مقصود مبھم شده باشد آن خلط و تداخل را از بین ببرد. بھ عبارت دیگر تفصیل بھ معناي 
بیان معنی بھ شکلی کامل است کھ منظور را بھ دور ھر گونھ ابھامی برساند. صفت "تفصیل الکتاب"  

برای قرآن کریم از این روست کھ در این کتاب منظور پروردگار مبھم بیان نشده است البتھ کج فھمی ھا و 
برداشتھای اشتباه از آیات آن یا عمدی است بھ این صورت کھ سلیقھ و ھوای نفس خود را بر قرآن تحمیل 
می کنند یا ناشی از کم دانشی نسبت بھ زبان قرآن(عربی مبین) یا عدم توجھ بھ این نکتھ کھ آیات قرآن در 

تکمیل یک معنا بھ ھم کمک می کنند

ی

ف

ص

مثًال اگر در سوره مبارکھ حمد این دعا را می آورد کھ "ما را بھ راه کسانی کھ نعمتشان داده ای ھدایت 
بفرما" در سوره مبارکھ نساء آیھ شریفھ 69 توضیح داده کھ "انعمت علیھم"، انبیاء، صالحین و صدیقین و 

شھیدانند البتھ ھمانگونھ کھ در سوره مبارکھ آل عمران آیھ شریفھ 7 آمده است براي فھم آیات متشابھ 
قرآن(آیاتی کھ امکان دارد خواننده معنی اشتباھی از آن برداشت کند) باید از "راسخون في العلم" کھ ھمان 

معصومین علیھم السالم ھستند، کمک گرفت البتھ بھ راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم 
ھماھنگی آنان با آیات قرآن کریم تشخیص داد کھ متاسفانھ تعداد این احادیث بسیار بیشتر از احادیث واقعی 

است پس چنانچھ این قواعد را برای فھم قرآن کریم بھ کار ببندیم ھمان گونھ کھ در شش آیھ قرآن کریم با 
شانزده تأکید و سوگند آمده است(کلمھ "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" را در کل قرآن جستجو کنید) فھم این 
کتاب برای ھمگان بسیار بسیار آسان است و آنان کھ بھ مردم القا می کنند کھ فھمیدن قرآن بسیار سخت 

است و کار ھر کسی نیست سخنی برخالف قرآن گفتھ اند تا مردم را از این چشمھ زالل ھدایت دور نگھ 
داشتھ و بھ سمت مقاصد پلیدشان فریب دھند)

يفِْصلُ ـ1180
داوري مي کند - جدایي مي اندازد (از فصل بھ معني تمیز و درک تفاوت بین دو چیز است و اگر روز 

قیامت را روز فصل خوانده، بدین دلیل است کھ آن روز، روز جدا شدن حق از باطل است، روزي کھ بھ 
حکم خدا و قضاي او بین حق و باطل و یا بین مجرم و متقي، جدایي مي افتد . و ھر یک از دیگري متمایز 

مي شود. از ھمین جھت بھ داوري کردن معني شده است)

ی

ف

ص

يفْعلْـ1181
انجام دھد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد. فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و 

ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه 
با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

انجام مي شود (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ يفْعلُ ـ1182
عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

انجام مي دھد - مي کند (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در يفْعلُ ـ1183
حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

کھ انجام شود (فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ يفْعلَ ـ1184
عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

يفْعلُواْ ـ1185
انجام دھند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد. فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و 

ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه 
با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

يفْعلُونَ ـ1186
انجام مي دھند - مي کنند ("َکاُنوْا َیْفَعُلوَن " : انجام مي دادند. فعل شامل ھم کارھای با قصد و ھدف و ھم 

کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل کارھای ھمراه با 
قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

يفْعلْه ـ1187
آن را انجام دھد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد. فعل شامل ھم کارھای با قصد و 

ھدف و ھم کارھای بدون قصد و ھدف است در حالی کھ عمل معنای محدود تری داشتھ و فقط شامل 
کارھای ھمراه با قصد و ھدف می باشد)

ی

ف

تا بفھمند(کلمھ فقھ یعني فھمیدن چیزي ودرپي آن در پذیرش و تصدیقش استقرار یافتن. فقیھ: کسی کھ ھمیشھ يفْقَهواْ ـ1188
و بسیار می فھمد و بر اساس آنچھ فھمیده است، عمل می کند. )

ی

ف

مي فھمند - بفھمند(کلمھ فقھ یعني فھمیدن چیزي ودرپي آن در پذیرش و تصدیقش استقرار یافتن، فقیھ: کسی يفْقَهونَـ1189
کھ ھمیشھ و بسیار می فھمد و بر اساس آنچھ فھمیده است، عمل می کند)

ی

ف

يفَصلُ ـ1179
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يفْقَهوه ـ1190
کھ آن را بفھمند(گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل برعكس ظاھرش معني مي شود و این قسم استعمال در جائي 

کھ حرف "أن" در کالم باشد، شایع است مانند عبارت" َوَجَعْلَنا َعَلىٰ ُقُلوِبِھْم َأِکنًَّة َأن َیْفَقُھوُه: و ما بر دلھایشان 
پوششھایی قرار دادیم کھ آن را نفھمند".کلمھ فقھ یعني فھمیدن چیزي ودرپي آن در پذیرش و تصدیقش 

استقرار یافتن)

ی

ف

يقَاِتلُواْ ـ1191
کھ بجنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو 

طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد 
بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ی

ات

يقَاِتلُوکُم ـ1192
کھ با شما بجنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 

دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می 
دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ی

ات

ک

يقَاتلُونَـ1193
مورد جنگ و ھجوم قرار میگیرند - با آنان جنگ مي شود (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی 

فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل 
"مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان 

جنگیدن می باشد)

ی

ات

يقَاِتلُونَ ـ1194
مي جنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت دو 

طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می دھد 
بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ی

ات

يقَاِتلُونکُم ـ1195
با شما مي جنگند (یکی از معانی کھ باب مفاعلة بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند انجام آن فعل بھ صورت 

دو طرفھ(مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر) است مثل "مکاتبھ" کھ معنی نوشتن دو طرفھ را می 
دھد بھ ھمین دلیل مقاتلة بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ی

ات

ک

گفتھ مي شوديقَالُـ1196
ی

تنگ مي گیرد - مي گیرد ( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)يقِْبض ـ1197
ی

ب

ض

يقِْبضن ـ1198
مي بندند - بستھ مي کنند ( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است. عبارت "َأَوَلْم 
ُن" یعني : آیا بھ پرندگان باالی سرشان نظر  َیَرْوْا ِإَلي ٱلطَّْیِر َفْوَقُھْم َصافَّاٍت َوَیْقِبْضَن َما ُیْمِسُکُھنَّ ِإلَّا ٱلرَّْحَمـٰ

نکرده و نمی کنند در حالي كھ بال مي گشایند و مي بندند، آنان را جز رحمان نگھ نمي دارد)

ی

ب

ض

امساک مي ورزند - بخل مي ورزند ( قبض بھ معني گرفتن چیزي و کشیدن آن بھ طرف خویش است)يقِْبضونَ أَيِديهم ـ1199

ی

ب

ض

ای

ی

قبول مي کنديقْبلُ ـ1200
ی

ب

آن دو مي جنگیدند - بھ قصد کشت با یکدیگر زد و خورد مي کردند (از آنجا کھ یکی از معانی باب افتعال يقْتِتلَاِنـ1201
مشارکت درانجام فعل توسط دو یا چند نفر است اقتتال بھ معنی یکدیگر را کشتن یا ھمان جنگیدن می باشد)

ی

تت

فراھم آوَرد- بھ دست آوَرد (ازاقتراف بھ معناي اکتساب است.جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود يقْتِرف ـ1202
مي باشد)

ی

ت

ف

کھ فراھم آورند- کھ بھ دست آورند (ازاقتراف بھ معناي اکتساب است)يقْتِرفُواْ ـ1203
ی

ت

ف

فراھم مي آورند- بھ دست مي آورند (َکاُنوْا َیْقَتِرُفوَن : فراھم مي آوردند- بھ دست مي آوردند . ازاقتراف بھ يقْتِرفُونَـ1204
معناي اکتساب است)

ی

ت

ف

کشتھ شود (در عبارت "َوَمن ُیَقاِتْل ِفي َسِبیِل ٱللَِّھ َفُیْقَتْل َأْو َیْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتیِھ َأْجرًا َعِظیمًا" جزمش برای يقْتلْـ1205
شرط شدن برای جملھ بعد از خود می باشد)

ی

ت

کشتھ مي شوديقْتلُ ـ1206
ی

ت

کھ بُکشديقْتلَ ـ1207
ی

ت

بُکشد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يقْتلْ ـ1208
ی

ت
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کھ بسیارکشتھ شوند ( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است)يقَتلُواْ ـ1209
ی

تل

کھ تو را بکشنديقْتلُوک ـ1210
ی

تل

ک

مي کشند - بھ قتل مي رساننديقْتلُونَـ1211
ی

تل

کھ مرا بکشند (مخفف"َیْقُتُلوِني")يقْتلُوِنـ1212
ی

تل

بسیارمي کشند ( در اینجا استفاده از باب تفعیل براي نشان دادن کثرت است)يقَتلُونَـ1213
ی

تل

کشتھ مي شونديقْتلُونَ ـ1214
ی

تل

مرا بکشنديقْتلُونِنيـ1215

ی

تل

نن

ی

يقَدرـ1216

اندازه گیري مي کند - تعیین اندازه مي کند (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در 
اصل معناي قدر ضیق و تنگي است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي 
آن است و تعیین محدوده معادل تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز 

بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي 
دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ 

مساوي آن شد قدر آن مي شود. عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و 
منزلت حقیقی اوست ندانستند" بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است 

در حالیکھ خداوند و تمام خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر 
توصیفی کھ در مورد او شود بزرگتر است)

ی

يقِْدر ـ1217

تنگ مي گیرد (از ماده قدر است کھ بھ معناي تقدیر و اندازه گیري است. در اصل معناي قدر ضیق و تنگي 
است، تعیین حدود و تقدیر یک موضوع نیز در واقع تنگ کردن محدوده ي آن است و تعیین محدوده معادل 
تعیین منزلت است پس قدر معنی منزلت نیز می دھد و شب نزول قرآن نیز بھ دلیل منزلت باالیش شب قدر 
خوانده شده . ھمچنین کلمھ قدر بھ معناي قرین شدن چیزي است بھ چیزي دیگري، بھ طوري کھ از آن چیز 

ھیچ کم و زیادي نداشتھ باشد، کھ در این صورت یعني در صورتي کھ مساوي آن شد قدر آن مي شود. 
عبارت"َوَما َقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقْدِرِه : قدر و منزلت خداوند را آن چنان کھ قدر و منزلت حقیقی اوست ندانستند" 

بھ این اشاره دارد کھ ھر تصور ما در مورد خداوند و صفات او محدود است در حالیکھ خداوند و تمام 
خوبیھایش نا محدودند و معنی جملھ "اهللا اکبر" نیز ھمین است کھ خداوند از ھر توصیفی کھ در مورد او 

شود بزرگتر است)

ی

پیشاپیش قوم خود مي آیديقْدم قَومه ـ1218

ی

يقِْذفـ1219
مي افکند ( عبارت "َیْقِذُف ِبـٱْلَحقِّ " یعني : حق را [برقلوب پیامبرانش] القا مي کند.کلمھ قذف بھ معناي 
نھادن و یا انداختن است در عبارت " َأِن ٱْقِذِفیِھ ِفي ٱلتَّاُبوِت َفـٱْقِذِفیِھ ِفي ٱْلَیمِّ "قذف اول  بھ معناي نھادن و 
قذف دوم بھ معناي انداختن است و معنا این است کھ او را در صندوق بگذار و بھ دریا بینداز شاید ھم از 

جھت رھا کردن وبي اعتنایي ھر دو بھ معني دوم باشد)

ی

ف

يقِْذفُونَـ1220

مي افکنند - پرتاب مي کنند (عبارت "َیْقِذُفوَن ِبـٱْلَغْیِب ِمن مََّکاٍن َبِعیٍد" یعني : ناآگاھانھ و دور از معرفت و 
علم [درباره كالم حق بھ عنوان اینكھ شعر، جادو، افسانھ خرافي و دورغ ساختگي است] سخن پراكني 

میكردند. سخن گفتن بي اساس و ناشي از خیاالت بي پایھ را تشبیھ کرده بھ تیر اندازي بھ سمت ھدفي کھ آن 
را نمي بینند.کلمھ قذف بھ معناي نھادن و یا انداختن است در عبارت " َأِن ٱْقِذِفیِھ ِفي ٱلتَّاُبوِت َفـٱْقِذِفیِھ ِفي ٱْلَیمِّ 
"قذف اول  بھ معناي نھادن و قذف دوم بھ معناي انداختن است و معنا این است کھ او را در صندوق بگذار 

و بھ دریا بینداز شاید ھم از جھت رھا کردن وبي اعتنایي ھر دو بھ معني دوم باشد)

ی

ف

يقْذَفُونَ ـ1221
بھ سویشان پرتاب میشود(کلمھ قذف بھ معناي نھادن و یا انداختن است در عبارت " َأِن ٱْقِذِفیِھ ِفي ٱلتَّاُبوِت 

َفـٱْقِذِفیِھ ِفي ٱْلَیمِّ "قذف اول  بھ معناي نھادن و قذف دوم بھ معناي انداختن است و معنا این است کھ او را در 
صندوق بگذار و بھ دریا بینداز شاید ھم از جھت رھا کردن وبي اعتنایي ھر دو بھ معني دوم باشد)

ی

ف

مي خواننديقْرُءونَ ـ1222
ی
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کھ ما را نزدیک کنند ( عبارت "َما َنْعُبُدُھْم ِإلَّا ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلي ٱللَِّھ ُزْلَفيٰ " یعني : ما این معبودان راجز براي يقَربوناـ1223
اینكھ ما را ھر چھ بیشتر بھ خدا نزدیك كنند نمي پرستیم)

ی

ب

قرض مي دھد - وام مي دھديقِْرضـ1224
ی

ض

سوگند مي خورديقِْسم ـ1225
ی

س

آن دو نفر سوگند مي خورنديقِْسماِنـ1226
ی

س

قسمت مي کنند - تقسیم مي کننديقِْسمونَ ـ1227
ی

س

يقُص ـ1228

حکایت مي کند - داستان نقل مي کند- قّصھ مي گوید- پیگیری می کند(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را 
گرفتن و رفتن است و جملھ قصصت اثره بھ معناي رد پاي او را دنبال کردم است و این کلمھ بھ معناي خود 
رد پاھم ھست، مانند آیھ فارتد علي آثارھما قصصا و آیھ و قالت الختھ قصیھ و قصص بھ معناي اخبار دنبال 

شده نیز آمده مانند آیھ لھو القصص الحق و آیھ في قصصھم عبرة و جملھ قص علیھ القصص و جملھ نقص 
علیک احسن القصص. عبارت "َیُقصُّ ٱْلَحقَّ " یعنی : پی حّق را می گیرد(حکمش در جھت اجرای حق و 

حقیقت است))

ی

ص

يقُصونَ ـ1229
حکایت مي کنند -نقل می کند- داستان نقل مي کنند- قّصھ مي گویند(کلمھ قص بھ معناي دنبالھ جاي پا را 

گرفتن و رفتن است و جملھ قصصت اثره بھ معناي رد پاي او را دنبال کردم است و این کلمھ بھ معناي خود 
رد پاھم ھست، مانند آیھ فارتد علي آثارھما قصصا و آیھ و قالت الختھ قصیھ و قصص بھ معناي اخبار دنبال 

شده نیز آمده مانند آیھ لھو القصص الحق و آیھ في قصصھم عبرة و جملھ قص علیھ القصص و جملھ نقص 
علیک احسن القصص)

ی

ص

يقِْض علَينا ـ1230
تا ما را بمیراند (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 

َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي 
(علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت)

ی

ض

لی

يقِْضيـ1231

داوري میكند (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ 
َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این است کھ : موسي 

(علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک 
حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل 
عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان 

گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری را کھ انجام شده 
بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

ی

ض

ی

يقِْضيـ1232

تا تحقق دھد - تا محقق گرداند (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف علي متعدي شود مثل 
عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام کرد معناي جملھ این 

است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و اورا کشت. از آنجا 
کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ دادن و تحقق دادن 
نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از آنكھ وحي كردن 

قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا محقق کند کاری 
را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام شده فرض نمود))

ی

ض

ی

يقْضٰي ـ1233

کھ پایان پذیرد - کھ تمام شود - تا پایان پذیرد - تا تمام شود (کلمھ قضاء بھ معناي حکم است و اگر با حرف 
علي متعدي شود مثل عبارت"َفَوَکَزُه ُموَسيٰ َفَقَضيٰ َعَلْیِھ "  کنایھ از این است کھ با کشتنش کارش را تمام 

کرد معناي جملھ این است کھ : موسي (علیھ السالم) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد 
و اورا کشت. از آنجا کھ صدور یک حکم بھ منزلھ ي پایان مراحل یک دادرسي است این کلمھ معني خاتمھ 
دادن و تحقق دادن نیز مي دھد مثل عبارت "َوَلا َتْعَجْل ِبـٱْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضيٰ ِإَلْیَک َوْحُیُھ" : و پیش از 

آنكھ وحي كردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مكن یا عبارت "لَِّیْقِضَي ٱللَُّھ َأْمرًا َکاَن َمْفُعوالًَ" :تا 
محقق کند کاری را کھ انجام شده بود(آنچھ پروردگار اراده نموده، آن قدر حتمی است کھ باید آن را انجام 

شده فرض نمود))

ی

ض

ی

کھ قطع کند ( قطع دابر کنایھ از نابود کردن و منقرض ساختن چیزي است بھ طوري کھ بعد از نابودی يقْطَعـ1234
اثري از آن باقي نماند)

ی

قطع مي کننديقْطَعونَـ1235
ی
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نوعي از کدو است کھ برگھاي پھن و مدور دارديقِْطنيـ1236
ی

ی

بگوید (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يقُلْ ـ1237
ی

يقَلِّب ـ1238
جابھ جا مي کند - وارونھ و دگرگون مي کند- زیر و رو مي کند (ازکلمھ قلب بھ معناي برگرداندن چیزي از 

این رو بھ آن رو است و چون بھ باب تفعیل برود مبالغھ در این عمل را مي رساند، پس تقلیب یعني بسیار 
زیرورو کردن یک چیزي و تقلب ھم قبول ھمان تقلیب است پس تقلب قلوب و ابصارعبارت است از 

برگشتن دلھا و دیده ھا از وجھھ ادراکي کھ باید داشتھ باشند بھ وجھھ اي دیگر. عبارت "ُیَقلُِّب َکفَّْیِھ َعَليٰ َما 
َأنَفَق ِفیَھا " یعني : در [حسرت] ھزینھ ھاي [فراواني كھ] متحمل شده بود دو دستش را زیر و رو میكرد)

ی

ب

شما را اندک مي کند (عبارت "ُیَقلُِّلُکْم ِفي َأْعُیِنِھْم " یعني : شما را در چشم آنان اندک نشان داد. بعد از "إذ" يقَلِّلُکُمـ1239
مضارع ماضي معني شده است)

ی

لل

ک

اطاعت خاضعانھ كند (از قنوت و قنوت بھ معناي اطاعتي است مداوم کھ با خضوع و فروتني ھمراه باشد. يقْنت ـ1240
جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)

ی

ت

نا امید مي شوديقْنطُ ـ1241
ی

نا امید مي شونديقْنطُونَـ1242
ی

مي گویديقُولُـ1243
ی

کھ بگویديقُولَـ1244
ی

کھ آن دو بگوینديقُولَا ـ1245
ی

حتمًا مي گویديقُولَنـ1246
ی

حتمًا مي گوینديقُولُن ـ1247
ی

مي گویند (در عبارت "َوِإن َیَرْوْا ِکْسفًا مَِّن ٱلسََّماِء َساِقطًا َیُقوُلوْا َسَحاٌب مَّْرُکوٌم "جزمش بھ دلیل جواب واقع يقُولُواْـ1248
شدن براي شرط قبل ازخود مي باشد)

ی

يقُولُواْ ـ1249

کھ بگویند - تا نگویند (در عبارت"َوَکَذاِلَک ُنَصرُِّف ٱْلَئاَیاِت َوِلَیُقوُلوْا َدَرْسَت " گاھي بعد از كلمھ " َأْن" فعل 
برعكس ظاھرش معني مي شود و این قسم استعمال در جائي کھ حرف "أن" در کالم باشد، شایع است در 
این آیھ نیز کلمھ "ِلَیُقوُلوْا" مخفف "ِلأن یقولوا" می باشد و ھمین اتفاق افتاده است و مفھوم آیھ این است کھ 

اگر ما داستانھای کتابھای تورات و انجیل را بھ ھمان شکلی کھ در آنھا آمده بود در قرآن کریم برای تو ای 
پیامبر بازگو می کردیم تو را متھم می کردند کھ اینھا را علمای یھود بھ تو درس داده اند ولی قرآن بھ 

شکلی کاملتر و ھمھ جانبھ تر از تورات آن داستانھا را بازگو نمود و بھ این ترتیب این احتمال کھ علمای 
یھود آن را بھ پیامبر آموختھ اند را رد نمود)

ی

مي گوینديقُولُونَ ـ1250
ی

نسبت می دھند بھيقُولُونَ علَىـ1251

ی

ى

کھ بر خیزد(منظور از عبارت"ِلَیُقوَم ٱلنَّاُس ِبـٱْلِقْسِط "این است کھ : کھ مردم بھ قسط و عدالت عادت کرده و يقُومـ1252
خوي بگیرند)

ی

بھ پا ایستد - بھ پا شود - بر پا مي شود - بھ پا خیزديقُوم ـ1253
ی

آن دو مي ایستنديقُوماِن ـ1254
ی

کھ آن دو نفر بر پا دارنديِقيما ـ1255
ی

ی

بھ پا دارند (امر غائب)يِقيمواْ ـ1256
ی

ی

کھ بھ پا دارنديِقيمواْ ـ1257
ی

ی
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برپا مي دارنديِقيمونَـ1258
ی

ی

یقین (کلمھ یقین بھ معناي علمي است کھ شک و تردید در آن راه نداشتھ باشد)يِقنيـ1259
ی

ی

باشد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يک ـ1260
ی

ک

سود مي دھد - نفع دارد ("َفَلْم َیُک َینَفُعُھْم ِإیَماُنُھْم َلمَّا َرَأْوْا َبْأَسَنا " یعني : ولي زماني كھ عذاب سخت ما را يک ينفَعهمـ1261
دیدند، ایمانشان سودي بھ آنان نداد)

ی

ک

ین

ف

نزدیک است (از افعال ناقصھ یعنی معنی اش با فعل بعد از آن کامل می شود َیَکاُد َلُیْزِلُقوَنَک: نزدیک است يکَادـ1262
تو را بکشند)

ی

ک

يکَادونَ يسطُونَ ـ1263
نزدیک است با خشم حملھ ور شوند (کلمھ یسطون از سطوت بھ معناي اظھار حالتي خشمگین و وحشت آور 

است. سطوت و بطش ھر دو بھ یک معنا است و بطش یعني گرفتن چیزي با خشم وصولت. معنی فعل 
یکادون با فعل بعد از آن کامل می شود)

ی

ک

ی

س

کھ آنان را خوار و ذلیل و رسوا سازديکِْبتهمـ1264
ی

ک

بت

بزرگ است (عبارت "َأْو َخْلقًا مِّمَّا َیْکُبُر ِفي ُصُدوِرُکْم " یعني : یا آفریده اي از آنچھ در ذھنتان [حیات يکْبر ـ1265
یافتنش] سخت و دشوار مي آید)

ی

ک

ب

کھ بزرگ شونديکْبرواْ ـ1266
ی

ک

ب

کھ بنویسديکْتب ـ1267
ی

ک

ت

ب

مي نویسديکْتب ـ1268
ی

ک

ت

ب

مي نویسنديکْتبونَ ـ1269
ی

ک

تب

کتمان مي کند - مخفي مي کنديکْتم ـ1270
ی

ک

ت

کھ کتمان کنند - کھ مخفي کننديکْتمن ـ1271
ی

ک

ت

کتمان مي کنند - مخفي مي کنند ("َکاُنوْا َیْکُتُموَن" مخفی می کردند)يکْتمونَـ1272
ی

ک

ت

آن را کتمان کند - آن را مخفي کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)يکْتمهاـ1273
ی

ک

ت

انکار مي کند - تکذیب مي کند (تکذیب : دروغ پنداشتن - دروغ انگاشتن)يکَذِّبـ1274
ی

ک

ب

يکَذِّبک ـ1275
تو را تکذیب مي کند(عبارت "َفَما ُیَکذُِّبَک َبْعُد ِبـٱلدِّیِن: پس بعد از این چھ تو را در مورد دین و قیامت 

تکذیب می کند" یعنی: ھیچ دلیِل منطقی برای رد ادعای تو در مورد وجود جھان آخرت و قیامت، نیست 
ھمچنین نمی توانند ثابت کنند ھیچ حکم دینی بر خالف عقل و منطق است)

ی

ک

ب

ک

کھ تو را تکذیب کنند (تکذیب : دروغ پنداشتن - دروغ انگاشتن)يکَذِّبوک ـ1276
ی

ک

ب

ک

تکذیب مي کننديکَذِّبونَـ1277
ی

ک

ب

کھ مرا تکذیب کنند - کھ دروغگویم شمارنديکَذِّبوِن ـ1278
ی

ک

ب

دروغ مي گویند ( "َکاُنوْا َیْکِذُبوَن" : دروغ می گفتند)يکِْذبونَ ـ1279
ی

ک

ب

کراھت دارند - خوششان نمي آید - خوش ندارنديکْرهونَـ1280
ی

ک

آن زنان را وادار کنديکِْرههنـ1281
ی

ک
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يکِْسب ـ1282
کسب کند - بھ دست آورد (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با صنعت و یا 

حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ حوائج مادي 
زندگي را برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال شد، چھ 

دست آوردھاي خیر و چھ شر. جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)

ی

ک

س

ب

يکِْسبونَ ـ1283
کسب مي کنند - بھ دست مي آورند (کلمھ کسب بھ معناي جلب منفعت بھ وسیلھ سعي و عمل است، با 

صنعت و یا حرفھ و یا زراعت و امثال آن و این کلمھ در اصل بھ معناي بھ دست آوردن چیزھائي است کھ 
حوائج مادي زندگي را برآورد، ولي بعدھا بھ عنوان استعاره در مورد تمامي دست آوردھاي انسان استعمال 

شد، چھ دست آوردھاي خیر و چھ شر. جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد)

ی

ک

س

ب

آن را کسب مي کند - آن را بھ دست مي آورد (عبارت "َمن َیْکِسْب ِإْثمًا َفِإنََّما َیْکِسُبُھ َعَليٰ َنْفِسِھ " یعني : ھر يکِْسبه ـ1284
كس مرتكب گناھي شود، فقط بھ زیان خود مرتكب میشود)

ی

ک

س

ب

يکِْشفـ1285
برطرف مي کند - کنار مي زند ( عبارت " َبْل ِإیَّاُه َتْدُعوَن َفَیْکِشُف َما َتْدُعوَن ِإَلْیِھ ِإْن َشاَء:پس اگر بخواھد 

آنچھ را بھ سویش خوانده اید، برطرف می کند " یعني : آن گرفتاری را کھ برای نجات خود از آن، 
پروردگار را صدا زده اید، بر طرف می کند)

ی

ک

ش

ف

از ساق کنار زده می شود(پوشش از روی ساقی کھ بھ دلیل عظمتش ناشناختھ است کنار زده می شود)شدت 
وسختي بھ نھایت مي رسد (در عبارت "َیْوَم ُیْکَشُف َعن َساٍق َوُیْدَعْوَن ِإَلى ٱلسُُّجوِد َفَلا َیْسَتِطیُعوَن: روزی کھ 
از ساقی کنار زده می شود(پوشش از روی ساقی کھ بھ دلیل عظمتش ناشناختھ است کنار زده می شود) و 
بھ سوی سجده کردن دعوت می شوند پس ھر چھ سعی می کنند نمی توانند"، برداشتن حجاب یا کشف از 

ساق کنایھ اي است براي نشان دادن  نھایت درجھ شدت و سختي، چون وقتي انسان بھ سختي دچار زلزلھ یا 
سیل یا گرفتاري دیگر مي شود، دامن لباسش را باال می کشد، تا بھتر و سریع تر بھ تالش بپردازد و وسیلھ 

فرار از گرفتاري را فراھم سازد و در این حالت ساقش پیدا می گردد. از طرفي طبق روایتی از امام کاظم 
علیھ السالم استعاره اي است براي نشان دادن جلوه اي از پروردگار در روز قیامت کھ موجب مي شود 
ھمھ آنھایي کھ در دنیا اھل سجده واقعي بوده اند، بي اختیار بھ سجده بیفتند و آنان کھ در دنیا اھل سجده 

نبوده اند در آن ھنگام توان سجده کردن ندارند و در حسرت لذت این سجده می مانند.

ی

ک

ش

ف

س

البتھ معنای دوم با آیھ سازگارتر است مخصوصًا بھ دلیل باب استفعال "فال یستطیعون" کھ در آن طلب 
نمودن با کوشش بسیار نھفتھ است)

يکُفـ1287
کھ باز دارد (کلمھ کف بھ معناي کف دست آدمي است کھ آن را باز و بستھ مي کند و معناي کففتھ این است 
کھ من او را با کف دست زدم و دفع کردم و بھ ھمین مناسبت متعارف شده کھ این کلمھ را در معناي دفع 
ھر چند کھ با کف دست صورت نگیرد استعمال شود، حتي شخص کور را ھم بھ دلیل اینکھ چشمش بستھ 

شده مکفوف گفتھ اند)

ی

ک

ف

مورد انکار قرار مي گیرديکْفَر ـ1288
ی

ک

ف

يکْفُر ـ1289
کافر شود - کفر ورزد(جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است .کلمھ کفر در اصل بھ معناي 

پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این 
جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند 

و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

يکْفُر ـ1290
کافر مي شود - کفر مي ورزد(جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است .کلمھ کفر در اصل بھ 
معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از 

این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار 
کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

يکَفِّر ـ1291
نادیده گرفتھ و مي بخشد - مي پوشاند - محو مي کند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین 

در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک 
پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده 

بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

يکَفِّر ـ1292
نادیده گرفتھ و مي بخشد - مي پوشاند - محو مي کند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین 

در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک 
پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده 

بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود.جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل 
ازخود مي باشد)

ی

ک

ف

يکْشف عن ساٍق ـ1286
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يکَفِّر ـ1293
کھ نادیده گرفتھ و ببخشد - کھ بپوشاند - کھ محو کند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین 

در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک 
پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده 

بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

يکْفُرواْـ1294
کھ کافر شوند - کھ کفر ورزند(جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است .کلمھ کفر در اصل بھ 
معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از 

این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار 
کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

يکْفُرونَـ1295
کافر مي شوند - کفر مي ورزند(کلمھ کفر در اصل بھ معناي پوشاندن است براي ھمین در عبارت " َکَمَثِل 

َغْیٍث َأْعَجَب ٱْلُکفَّاَر َنَباُتُھ "بھ معناي کشاورزان است از این جھت کھ دانھ را در خاک پنھان مي کنند از این 
رو ھرکسي کھ ربوبیت یا نعمتھاي خداي تعالي را انکار کند و فرامینش را نادیده بگیرد و بر آنھا سرپوش 

بگذارد نیز کافر نامیده مي شود)

ی

ک

ف

تکفل و سرپرستي ... را بھ عھده بگیرديکْفُلُـ1296
ی

ک

ف

تکفل و سرپرستي او را بھ عھده بگیرنديکْفُلُونهـ1297
ی

ک

ف

تکفل و سرپرستي او را بھ عھده بگیرديکْفُلُه ـ1298
ی

ک

ف

شما را محافظت مي کند (از کالئھ، بھ معناي حفظ است)يکْلَؤکُم ـ1299
ی

ک

ک

سخن مي گویديکَلِّم ـ1300
ی

ک

کھ با او سخن بگویديکَلِّمه ـ1301
ی

ک

باشد (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي یا شرط واقع شدن براي بعد از خود مي باشد)يکُنـ1302
ی

ک

کھ آن زنان باشنديکُنـ1303
ی

ک

باشد (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن يکُِن ـ1304
یا تشدید دار کلمھ بعد است)

ی

ک

يکِْنزونَـ1305
زراندوزي مي کنند - گنج جمع مي کنند(از کلمھ کنز بھ معناي روي ھم نھادن مال و نگھداري آن است و 

در اصل از کنز خرما گرفتھ شده و زمان کنز، آن فصلي است کھ در آن خرما ذخیره مي شود و ناقة کناز آن 
شتري است کھ گوشت بدنش روي ھم انباشتھ شده و بھ عبارت ساده  تر چاق باشد و یکنزون در جملھ و 

الذین یکنزون الذھب و الفضة بھ معناي انباشتن و ذخیره کردن است)

ی

ک

يکَورـ1306
درھم مي پیچد (کلمھ تکویر کھ مصدر فعل کورت است بھ معناي پیچیدن چیزي و بھ شکل مدور در آوردن 
آن است، نظیر پیچیدن عمامھ بر سر و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از اینکھ تاریکي بر جرم خورشید 

احاطھ پیدا مي کند)

ی

ک

باشديکُونُـ1307
ی

ک

کھ باشديکُونَـ1308
ی

ک

مسلمًا باشد ( در عبارت "َوَلَیُکونًا مَِّن ٱلصَّاِغِریَن " براي سھولت تلفظ جایگزین "َیُکوَننَّ "شده)يکُوناً ـ1309
ی

ک

کھ آن دو باشنديکُونا ـ1310
ی

ک

حتمًا خواھند بوديکُوننـ1311
ی

ک

کھ باشنديکُونواْـ1312
ی

ک

باشند ( عبارت "َکاُدوْا َیُکوُنوَن َعَلْیِھ ِلَبدًا" یعني : نزدیك بود جمعیت انبوه و متراكمي بر سر او بریزد)يکُونونَ ـ1313
ی

ک
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يِکيدواْـ1314
نقشھ مي کشند - حیلھ مي کنند-چاره اندیشي مي کنند(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي 

ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ 
استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)

ی

ک

ی

يِکيدونَـ1315
نقشھ مي کشند - حیلھ مي کنند-چاره اندیشي مي کنند(کلمھ کید بھ معناي نوعي حیلھ زدن است کھ گاھي 

ناپسند و گاھي پسندیده است پس عالوه بر مکر و حیلھ معنی نقشھ کشیدن و چاره اندیشی نیز می دھد گرچھ 
استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است)

ی

ک

ی

کھ مالقات کنند - کھ دیدار کننديلَاقُواْ ـ1316
ی

يلِْبسکُم ـ1317
شما را بھ جان ھم اندازد (عبارت " َیْلِبَسُکْم ِشَیعًا " یعني : شما را گروه گروه و حزب حزب بھ جان ھم 

اندازد . از لبس کھ ھم بھ معني پوشیدن استفاده مي شود و ھم مشتبھ شدن و چون مشتبھ شدن ناشي از 
اختالط و درھم شدن درست ونادرست مي باشد از این رو در عبارت مورد نظر براي بھ جان ھم افتادن 

گروه ھا نیز از این کلمھ استفاده کرده است)

یل

ب

س

ک

کھ مشتبھ کنند (مشتبھ شدن ناشي از اختالط و درھم شدن درست ونادرست مي باشد)يلِْبسواْ ـ1318
یل

ب

س

يلِْبسونَـ1319

مي پوشانند -بھ اشتباه می گیرند- مشتبھ مي کنند - پوشیده و مشکل مي کنند - بھ اشتباه مي اندازند - دچار 
اشتباه مي کنند (در عبارت "َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلکًا لََّجَعْلَناُه َرُجالًَ َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِھم مَّا َیْلِبُسوَن" منظور این است کھ 

اگر در پاسخ انکار کنندگاِن پیامبر کھ بھ بشر بودنش یا اینکھ فرشتھ ای ھمراھش نیست، ایراد مي گرفتند، 
فرشتھ اي را بھ عنوان پیامبر یا ھمراھش تعیین مي کردیم باز ھم آن فرشتھ را بھ صورت انساني قرار مي 
دادیم زیرا اگر پروردگار متعال فرشتھ را بھ صورت واقعیش ظاھر کند مرز بین عالم غیب و عالم آشکار 

از بین می برد مثل اینکھ در امتحانی پاسخ ھر سؤال را زیرش نوشتھ باشند کھ در این صورت آن امتحان، 
دیگر امتحان نیست چنین ھدایتي یک ھدایت اجباري است کھ در سنت و روش و برنامھ پروردگار متعال 

نیست و با قصد او از خلقت این جھان کھ محل امتحان است، سازگار نیست در این صورت بازھم براي بھ 
اشتباه افتادنشان بھانھ اي بھ دستشان داده بودیم و می گفتند این ھم کھ انسان است)

یل

ب

س

مي پوشنديلْبسونَ ـ1320
یل

ب

س

بدون جستجو پیدا مي کنديلْتِقطْه ـ1321
یل

ت

بھ یکدیگرمی رسند - با یکدیگرمالقات می کننديلْتِقياِنـ1322
یل

ت

فرو مي روديِلجـ1323
یل

کھ فرو روديِلج ـ1324
یل

يلِْحدونَـ1325
بھ انحراف مي گرایند - نسبت نادرست مي دھند - از جایگاه واقعیش منحرف مي کنند (الحاد بھ معناي 

انحراف است .عبارت "ٱلَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفي َءاَیاِتَنا "یعني : کسانیکھ آیات ما را از جایگاه واقعیش منحرف مي 
کنند و تغییر مي دھند و بھ تفسیر و تأویلي نادرست متوسل مي شوند)

یل

يلِْحدونَ ِإلَيِه ـ1326
بھ او اشاره اي نادرست مي کنند - بھ او نسبتي نادرست مي دھند (الحاد بھ معناي انحراف است .عبارت 

"ٱلَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفي َءاَیاِتَنا "یعني : کسانیکھ آیات ما را از جایگاه واقعیش منحرف مي کنند و تغییر مي دھند 
و بھ تفسیر و تأویلي نادرست متوسل مي شوند.عبارت "لَِّساُن ٱلَِّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِھ َأْعَجِميٌّ " یعني : زبان كسي 

كھ[آموختن قرآن را بھ پیامبر] بھ ناحق بھ او نسبت مي دھید، غیر عربي است(و امکان ندارد او کتابی بھ 
این زیبایی را بھ عربی نوشتھ باشد))

یل

ال

ی

يلْعبـ1327
کھ بازي کند (از لعب بھ معني بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و قانون آن آشنایي دارند، مانند 

فوتبال و نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ ھمان بردن مي باشد،آن را 
انجام مي دھند)

یل

ب

کھ بازي کنند (لعب : بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و قانون آن آشنایي دارند، مانند فوتبال و يلْعبواْـ1328
نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ ھمان بردن مي باشد،آن را انجام مي دھند)

یل

ب

يلْعبونَ ـ1329
بازي مي کنند (لعب یعني بازي نظامداري کھ دو طرف بازي بھ نظام و قانون آن آشنایي دارند، مانند فوتبال 

و نظایر آن کھ بازي کنندگان بھ منظور رسیدن بھ غرضي خیالي کھ ھمان بردن مي باشد، آن را انجام 
مي دھند)

یل

ب
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لعنت کند (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است. جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي يلْعِن ـ1330
جملھ بعدي است و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

یل

لعنت مي کند (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است)يلْعن ـ1331
یل

آنان را لعنت مي کند (کلمھ لعن بھ معناي دور کردن ملعون از رحمت است. جزمش بھ دلیل شرط واقع يلْعنهمـ1332
شدن براي جملھ بعدي است و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

یل

روبرو شود - مالقات کند- برسد - پیش روي خود مي بیند(عبارت "َیْلَق َأَثامًا" یعني : بھ كیفر سختي برسد. يلْق ـ1333
جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)

یل

آن را پیش رویش مي بیند - با آن مالقات مي کنديلْقَاه ـ1334
یل

مي اندازنديلْقُونَـ1335
یل

روبرو مي شوند (عبارت "ُیَلقَّْوَن ِفیَھا َتِحیًَّة َوَسَلامًا " یعني : در آن با درود و سالمي [از سوي خدا و يلَقَّونَ ـ1336
فرشتگان] روبرو مي شوند)

یل

گوش مي سپارند (کلمھ سمع گاھي در معناي شنیدن صدا و سخن اطالق مي شود و گاھي در غرضي کھ يلْقُونَ ٱلسمع ـ1337
عقال از شنیدن سخن دارند، یعني قبول کردن سخن و برآوردن تقاضا و حاجت)

یل

ال

س

او را دیدار مي کنند - بھ لقاء او میرسند - او را مالقات مي کنند(عبارت "  َتِحیَُّتُھْم َیْوَم َیْلَقْوَنُھ َسَلاٌم " یعني : يلْقَونه ـ1338
درود و تحّیت [خدا] بر آنان، روزي كھ بھ لقاء او مي رسند، سالم است)

یل

يلْقَٰي ـ1339
افکنده بشود -افکنده مي شود - کھ القاء شود (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است 

کھ باب افعال معني متضاد با سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ 
یکدیگر منظور است و در القاء جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن 
خود، در مورد یک موضوع دارد را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي 

تواند از طریق یک ارتباط ذھني صورت بگیرد)

یل

ی

يلِْقي ـ1340
القاء مي کند (" القاء" بھ معناي طرح و افکندن است و این از مواردي است کھ باب افعال معني متضاد با 
سایر بابھا دارد. مثًال در مالقات و تالقي رسیدن و روبروشدن دو چیز بھ یکدیگر منظور است و در القاء 

جدا شدن. القاء یک معني بھ این مفھوم است کھ کسي آنچھ در نیت و ذھن خود، در مورد یک موضوع دارد 
را بھ ذھن کس دیگري بیندازد کھ لزومًا با گفتار ھم ھمراه نیست و مي تواند از طریق یک ارتباط ذھني 

صورت بگیرد )

یل

ی

يلِْمزک ـ1341

بر تو خرده مي گیرند - از تو عیب جویي مي کنند(اصل ماده ھمز بھ معناي شکستن است و کلمھ لمز نیز بھ 
معناي عیب است پس ھمزه و لمزه ھر دو بھ یک معنا است . ولي بعضي گفتھ اند : بین آن دو فرقي ھست و 

آن این است ھمزه بھ آن کسي گویند کھ دنبال سر مردم عیب مي گوید و خرده مي گیرد و اما لمزه کسي را 
گویند کھ پیش روي طرف خرده مي گیرد و بعضي گفتھ اند : ھمزه کسي را گویند کھ ھمنشین خود را با 

سخنان زشت آزار دھد و لمزه آن کسي است کھ با چشم و سر علیھ ھمنشین خود اشاره کند و بھ اصطالح 
ادای او را در آورد . صیغھ ُفَعلة براي مبالغھ نیز استفاده مي شود لذا در معناي ھمزه و لمزة کثرت طعنھ 

زدن و عیبجویي نیز نھفتھ است .پس معناي آیھ "َوْیٌل لُِّکلِّ ُھَمَزٍة لَُّمَزٍة " کھ : واي بر ھر کسي کھ بسیار 
مردم را عیبگویي و غیبت مي کند)

یل

ک

يلِْمزونَـ1342

عیب جویي مي کنند - خرده گیري مي کنند (اصل ماده ھمز بھ معناي شکستن است و کلمھ لمز نیز بھ 
معناي عیب است پس ھمزه و لمزه ھر دو بھ یک معنا است . ولي بعضي گفتھ اند : بین آن دو فرقي ھست و 

آن این است ھمزه بھ آن کسي گویند کھ دنبال سر مردم عیب مي گوید و خرده مي گیرد و اما لمزه کسي را 
گویند کھ پیش روي طرف خرده مي گیرد و بعضي گفتھ اند : ھمزه کسي را گویند کھ ھمنشین خود را با 

سخنان زشت آزار دھد و لمزه آن کسي است کھ با چشم و سر علیھ ھمنشین خود اشاره کند و بھ اصطالح 
ادای او را در آورد . صیغھ ُفَعلة براي مبالغھ نیز استفاده مي شود لذا در معناي ھمزه و لمزة کثرت طعنھ 

زدن و عیبجویي نیز نھفتھ است .پس معناي آیھ "َوْیٌل لُِّکلِّ ُھَمَزٍة لَُّمَزٍة " کھ : واي بر ھر کسي کھ بسیار 
مردم را عیبگویي و غیبت مي کند .عبارت " ٱلَِّذیَن َیْلِمُزوَن ٱْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن ِفي ٱلصََّدَقاِت "یعني 

:آنانكھ در رابطھ باصدقات از مؤمنانیكھ [افزون بر صدقھ واجبشان از روي رضا ورغبت] صدقھ 
[مستحبي] مي پردازند،عیبجویي میكنند)

یل

ھمجوار شما ھستند - نزدیک شماینديلُونکُم ـ1343
یل

ک
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يلْوونَ ـ1344

مي پیچانند - تحریف مي کنند (از ماده ل ي ي است و مصدر "لّي" در اصل بھ معناي تابیدن طناب مي 
باشد و وقتي در مورد سر و یا زبان استعمال شود، معناي غیر طبیعي کردن سر و زبان یا التفات و متمایل 

کردن آنھا بھ این سو و آن سو را مي دھد و در قرآن کریم در باره لّي سر آمده : لووا رؤسھم و عبارت "َوَلا 
َتْلُووَن َعَليٰ أَحٍد " کھ یعني بھ کسي توجھ نمي کردید و در باره لّي زبان  آمده : لّیا بالسنتھم و ظاھرا مراد از 
جملھ : یلوون السنتھم این باشد کھ سخنان غیر آسماني کھ خود آن را جعل مي کردند، بھ لحني مي خواندند کھ 
با آن لحن تورات را مي خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است، با اینکھ از تورات نبود یا 

در عبارت "َوِإن َتْلُووْا"بھ این معنی است کھ: آنچھ را دیده اید، موقع بھ زبان آوردن با چرب زباني طور 
دیگري جلوه دھید یا بھ عبارت دیگر تحریف کنید)

یل

يلْهث ـ1345

زبان از كام بیرون مي آورد (کلمھ لھث وقتي در سگ استعمال مي شود بھ معناي بیرون آوردن و حرکت 
دادن زبان از عطش است .خداوند متعال وضعیت بلعم باعورا را کھ اسم اعظم مي دانست و بھ واسطھ آن 
مستجاب الدعوه بود ولي بھ دلیل تمایلش بھ فرعون عاقبت بھ گمراھي و شقاوت رو آورد، بھ سگي تشبیھ 

کرده کھ در ھمھ حال زبانش از دھان بیرون آمده این مثال از این جھت است کھ بلعم باعورا نیز چھ خداوند 
بھ او لطف و مرحمت کند و چھ او را براند باز بر خلق و خوي ثابت خود کھ ھمان پستي و پلیدي است باقي 

مي ماند ھمانگونھ کھ زبان بیرون آوردن سگ نیز جزء عادات ھمیشگي اوست . جزمش بھ دلیل جواب 
واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)

یل

ث

کھ آنان را سرگرم کند (از لھو ولھو بھ معناي ھر عمل سرگرم کننده اي کھ انسان را از کاري مھم و حیاتي يلِْهِهم ـ1346
و وظیفھ اي واجب باز بدارد)

یل

دریا (بعضي گفتھ اند بھ معناي دریایي است کھ آبش نوشیدني باشد)يم ـ1347
ی

يمارونَ ـ1348
با پا فشاري بحث و مجادلھ مي کنند(از مریة کھ معنایش بھ پستان ماده شتر جھت دوشیدن شیر دست کشیدن 

است و جدال را از این روممارات خوانده اند  کھ شخص مجادلھ کننده با کالم خود مي خواھد ھمھ حرفھاي 
طرف خود را از او بدوشد و رد کند . کلمھ یمارون مضارع از  مصدر ممارات است و ممارات بھ معناي 

پافشاري بر جدال است)

ی

بمیرد (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)يمت ـ1349
ی

ت

شک مي ورزنديمترونَـ1350
ی

ت

تا شما را برخوردار کند(جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)يمتعکُمـ1351
ی

ت

ک

برخوردار شده اند ("َکاُنوْا ُیَمتَُّعوَن " برخوردار مي شدند)يمتعونَ ـ1352
ی

ت

محو مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است)يمحـ1353
ی

کھ پاک کند - کھ خالص گرداند (مصدر تمحیص کھ فعل یمحص از آن مشتق است بھ معناي خالص کردن يمحص ـ1354
چیزي است از آمیختگي و ناخالصیھائي کھ از خارج داخل آن چیز شده)

ی

ص

تا پي در پي نقصان دھد(از کلمھ محق بھ معني نقصان پي درپي بھ نحوي کھ منجر بھ محو شدن چیزي يمحقـ1355
گردد)

ی

پي در پي نقصان  مي دھد(از کلمھ محق بھ معني نقصان پي درپي بھ نحوي کھ منجر بھ محو شدن چیزي يمحق ـ1356
گردد)

ی

محو مي کند("َیْمُحوْا ٱللَُّھ َما َیَشاُء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ ٱْلِکَتاِب": اهللا ھرچھ را بخواھد محو می کند و ثابت و پا 
برجا می نماید(نابودی و محو ھر چیز یا ایجاد و استحکام و پا برجا شدن آن در ھر لحظھ در تمام ھستی بھ 

اراده پروردگار بستگی دارد نابودی و محو ھر چیز یا ایجاد و استقرار و پا برجا شدنش در ھر زمان و 
مکان بھ اراده پروردگار بستگی دارد بھ عنوان مثال حکومت فرعون کھ در اوج قدرت و ثبات بود را بھ 

یک لحظھ محو و نابود ساخت و در ھمان لحظھ موسی و قومش کھ خود را در یک قدمی نابودی می دیدند 
را وارث ُملک آنھا نمود و این بر خالف عقیده باطل برخی از جملھ یھودیان است کھ پروردگار پس از 

خلقت جھان آن را بھ حال خود رھا کرده و در امور آن تأثیری نمی گذارد مثل ساعتی کھ کوکش کرده اند و 
بھ کارش ادامھ می دھد) و فقط اصل و اساس کتاب نزد اوست.

ی

امام صادق علیھ السالم در مورد این آیھ مثالی زده اند بھ این مضمون کھ مثًال پروردگار بھ بنی اسرائیل 
فرمود کھ داخل سرزمین مقدس شوید ولی پس از نافرمانی و بھانھ جویی آنھا این فرمانش را محو و بی اثر 
کرد و پس از چھل سال سرگردانی آن را برای فرزندانشان ثابت و مقرر فرمود و ھمچنین مثالی در مورد 

صلھ رحم کھ شخص کھ عمرش رو  بھ اتمام است با صلھ رحم پروردگار مدتی را بھ عمرش اضافھ می 
کند و یا بر عکس با قطع رحم از عمر مقرر کسی می کاھد)

يمحواْ  ـ1357
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يمِددکُمـ1358
تا شما را یاري کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي جملھ ي قبلي است.عبارت "َیْأُتوُکم مِّن َفْوِرِھْم 

َھـَٰذا ُیْمِدْدُکْم َربُُّکم" یعني : دشمنان در ھمین لحظھ، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را 
یاري مي دھد)

ی

ک

کھ شما را یاري دھديِمدکُم ـ1359
ی

ک

آنان را مي کشاننديمدونهم ـ1360
ی

آن را مدد رساند - آن را کمک کنديمده ـ1361
ی

آنان را مھلت مي دھد  (عبارت "َیُمدُُّھْم ِفي ُطْغَیاِنِھْم َیْعَمُھوَن" یعني : و آنان را در سركشي و تجاوزشان يمدهم ـ1362
مھلت مي دھد  در حالی کھ سرگردان وحیران ھستند)

ی

يمرونَ ـ1363
مي گذرند (مرور بر ھر چیز بھ معناي رسیدن بھ آن و گذشتن از آن و رسیدن بھ موجود بعدي آن است، بنا 
بر این مرور بھ آیات آسماني و زمیني در عبارت "َوَکَأیِّن مِّن َءاَیٍة ِفي ٱلسََّماَواِت َوٱْلَأْرِض َیُمرُّوَن َعَلْیَھا " بھ 

معناي مشاھده یکي پس از دیگري آنھا است)

ی

بھ تو برساند (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است.جزمش بھ دلیل شرط يمسسک ِبــ1364
شدن براي بعد از خود مي باشد)

ی

س

س

ک

بھ شما برسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است.جزمش بھ دلیل شرط يمسسکُمـ1365
شدن براي بعد از خود مي باشد)

ی

س

س

ک

نگھ مي دارد (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)يمِسکـ1366
ی

س

ک

کھ بھ تو برسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)يمسک ـ1367
ی

س

ک

باز دارد - نگھ دارد (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد. از امساک بھ معني دست يمِسک ـ1368
آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)

ی

س

ک

يمسکُونَـ1369
چنگ میزنند - تمسک مي کنند-بسیار محکم می گیرند (تمسک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ 

چیزي است. عبارت "ٱلَِّذیَن ُیَمسُِّکوَن ِبـٱْلِکَتاِب : آنان کھ بھ کتاب چنگ می زنند" یعنی : آن را بسیار محکم 
می گیرند کنایھ از اینکھ بھ تمام آیات آن یقین دارند و کامًال بر اساس آنھا عمل می کنند)

ی

س

ک

او را نگھ دارد (از امساک بھ معني دست آویختن و چنگ زدن بھ چیزي است)يمِسکُه ـ1370
ی

س

ک

حتمًا مي رسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)يمسنـ1371
ی

س

حتمًا بھ شما مي رسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است)يمسنکُمـ1372
ی

س

ک

بھ آنان مي رسد (از کلمھ مس کھ در لغت بھ معناي تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است. حرکت آخرش بھ يمسهمـ1373
دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ی

س

راه مي رونديمشونَـ1374
ی

ش

راه رود - قدم بر دارديمِشي ـ1375
ی

ش

ی

مي ماند - درنگ مي کند(کلمھ مکث بھ معناي سکونت در مکان است، بھ تدریج و مرور زمان)يمکُثُـ1376
ی

ک

ث

يمکُر ـ1377

نیرنگ مي کند - مکر مي کند (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ی

ک
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يمکُرواْ ـ1378

کھ نیرنگ کنند - کھ مکر کنند (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ی

ک

يمکُرونَـ1379

نیرنگ مي کنند - مکر مي کنند (کلمھ مکر بھ معناي آن است کھ با حیلھ شخصي را از ھدفي کھ دارد 
منصرف کني کھ سھ حالت دارد یکي بھ نحوه پسندیده مثل اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري نیک وا 

بداري و چنین مکري بھ پروردگار ھم نسبت داده مي شود، ھمچنان کھ خودش فرمود "و اهللا خیر الماکرین" 
دوم بھ نحو نکوھیده و آن اینکھ بخواھي با حیلھ او را بھ کاري زشت وا بداري، کھ از پروردگار سر نمی 

زند یا بھ معناي این است کھ شخصي دیگري را غافلگیر کرده و بھ او آسیبي برسانند، این عمل از 
پروردگار تعالي وقتي صحیح است کھ بھ عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتي کند کھ مستحق 
عذاب شود و پروردگار او را از آنجایي کھ انتظارش را ندارد، معذب نماید و یا سرنوشتي براي او تنظیم 

کند کھ او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکھ بنده 
معصیتي کرده باشد تا مستحق آن گردد، از پروردگار متعال صادر نمی شود)

ی

ک

يمکِّننـ1380

قطعًا استوار مي سازد - قطعًا استقرار مي دھیم (کلمھ مکان بھ معناي قرارگاه ھر چیز است از زمین و 
معناي امکان و تمکین،قرار دادن در محل است . و بسیار پیش می آید کھ کلمھ مکان و مکانت بھ 

استقرارگاه امور معنوي اطالق مي شود، مثل اینکھ مي گوئیم فالني مکانتي در علم دارد و یا مکانتي در نزد 
مردم دارد . و وقتي گفتھ مي شود من فالني را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت معنایش این است 

کھ او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي این تعبیر از باب کنایھ است . و شاید مراد از اینکھ فرمود : 
ما یوسف را در زمین تمکین دادیم این باشد کھ ما او را طوري در زمین جاي دادیم کھ بتواند در زمین از 
مزایاي حیات، با وسعت ھر چھ بیشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچھ برادرانش مي خواستند کھ او از ماندن در 

روي زمین محروم باشد)

ی

ک

کھ امال کند (بگوید تا بنویسند)يِملَّـ1381
ی

يمِلک ـ1382
مالک است - اختیار و قدرت دارد (عبارت "َفَمن َیْمِلُک َلُکم مَِّن ٱللَِّھ َشْیئًا ِإْن َأَراَد ِبُکْم َضّرًا َأْو َأَراَد ِبُکْم 

َنْفعًا" یعني : اگر خدا بخواھد گرفتارتان کند و یا سودي برایتان بخواھد کیست کھ چنین اختیار و قدرتي را 
دارا  باشد کھ جلو آن را بگیرد.ملک یعني استقالل داشتن در کار و امور مربوط بھ خود عبارت "َفَمن 

َیْمِلُک ِمَن ٱللَِّھ َشْیئًا: پس چھ کسی مالک چیزی است از اهللا" یعنی : "چھ کسی می تواند صاحب چیزی باشد 
در حالیکھ پروردگار متعال صاحب ھمھ چیز است")

ی

ک

يمن ـ1383
مّنت مي نھد (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ 

بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي 
بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده 
ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر 

شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

ی

منع مي کنند - باز مي دارند (عبارت "َیْمَنُعوَن ٱْلَماُعوَن" یعني : از [رسیدن] وسایل و ابزار ضروري يمنعونَـ1384
زندگي [و زكات و ھدیھ و صدقھ بھ نیازمندان] جلوگیري مي کنند)

ی

يمنونَ ـ1385
مّنت مي نھند (از کلمھ مّن بھ معني نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مّنت بھ معناي آن است کھ نعمتي کھ 

بھ کسي داده  اي را با زبان خود، بر او سنگین سازي یا بھ عبارت دیگر کاري را کھ براي او کرده اي 
بزرگ بشماري. از آنجا کھ منشأ اصلی نعمتھا از پروردگار است و نعمتھایي کھ پروردگار متعال بھ ما داده 
ھمھ بزرگ و با ارزشند منت نھادن پروردگار تعالي پسندیده است اما اگر گوینده اي غیر از او بگوید: "بر 

شما منت نھادم"، پسندیده نیست چون دیگران مالک چیزي نیستند و مالک ھمھ چیز پروردگار است)

ی

در رحم ریختھ مي شود(امناء مني بھ معناي ریختن آن در رحم است)يمنٰي ـ1386
ی

ی
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آرزومندشان مي کنديمنيِهم ـ1387
ی

نی

مي میرديموتـ1388
ی

ت

تا بمیرنديموتواْ ـ1389
ی

ت

مي میرنديموتونَ ـ1390
ی

ت

موج مي زند ( عبارت "َوَتَرْکَنا َبْعَضُھْم َیْوَمِئٍذ َیُموُج ِفي َبْعٍض" یعني : در آن روز كھ برخي با برخي دیگر يموجـ1391
درھم و مخلوط موج مي زنند، رھایشان میكنیم)

ی

آماده مي کنند - ذخیره مي کنند (کلمھ یمھدون از مھد است، کھ بھ معناي گستردن بستر و استفاده از آن يمهدونَـ1392
است)

ی

مي میرانديِميتـ1393
ی

ی

ت

شما را مي میرانديِميتکُمـ1394
ی

یت

ک

مرا مي میرانديِميتِنيـ1395
ی

یت

ی

تا جدا کنديِميز ـ1396
ی

ی

ھجوم برند - بتازنديِميلُونَـ1397
ی

یل

يِمِنيـ1398
دست راست - سمت راست - خیرو سعادت - قھر و غلبھ و نیرومندي - دین (جملھ "قالوا انکم کنتم تاتوننا 
عن الیمین" کنایھ از این است کھ شما خود را خیرخواه ما معرفي مي کردید  و استعمال کلمھ یمین در این 

معنا شایع است بعضي از مفسرین گفتھ اند : مراد از کلمھ یمین دین است . و این گفتار بھ وجھ قبلي نزدیک 
است . بعضي دیگر گفتھ اند : مراد از یمین قھر و غلبھ و نیرومندي است  ھمچنان کھ در آیھ فراغ علیھم 

ضربا بالیمین، بھ ھمین معنا است، چون زدن با دست راست قوي تر است)

ی

ی

دست راست تويِميِنک ـ1399
ی

ین

ک

دست راست او - دست قدرت او ("َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِنِھ": در قبضھ قدرت اوست)يِميِنِهـ1400
ی

ین

دور مي شوندينئَونَـ1401
ین

ئ

چشمھ ھا (کلمھ ینابیع جمع ینبوع است و آن جایي است کھ آب از آن مي جوشد)يناِبيعـ1402
ین

اب

ی

ندا مي دھد-  صدا مي زد - فرا مي خواند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)يناِد ـ1403
ین

ندا داده مي شوند-  صدا زده مي شوند - فرا خوانده مي شوند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي ينادونَـ1404
بلند است)

ین

تو را صدا مي زنند - تو را ندا مي دھند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ينادونکـ1405
ین

ک

آنان را صدا مي زنند - آنان را ندا مي دھند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)ينادونهم ـ1406

ین

ندا مي دھد-  صدا مي زد - فرا مي خواند (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)يناِديـ1407
ین

ی

آنان را صدا مي زند - آنان را ندا مي دھد (ندا بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است)يناِديِهمـ1408
ین

ی

بھ او می رسدينالُهـ1409
ین

ال

بھ آنان می رسدينالُهمـ1410
ین

ال

شما را آگاه مي کند - شما را با خبر مي سازدينبئُکُم ـ1411
ین

ئ ب

ک
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آنان را آگاه مي کند - آنان را با خبر مي سازدينبئُهمـ1412
ین

ئ ب

آنان را آگاه مي کند - آنان را با خبر مي سازد ( حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار ينبئُهمـ1413
کلمھ بعد است)

ین

ئ ب

آگاه مي شود -  باخبر مي شودينبأُ ـ1414
ین

مي رویاند - ِکشت مي کند (زرع و نجم عبارت است از آنچھ از زمین مي روید و مانند درخت ساقھ ندارد و ينِبت ـ1415
کلمھ شجر عبارت است از آنچھ کھ ساقھ و شاخھ دارد و کلمھ نبات ھر دو قسم روییدني را شامل مي شود)

ین

ب

ت

حتمَا پرت مي شود - حتمًا انداختھ مي شود (نبذ بھ معناي پرت کردن و دور انداختن چیزي است)ينبذَنَّ ـ1416
ین

ب

چشمھ ( جایي  کھ آب از آن مي جوشد)ينبوعاًـ1417
ین

ب

ينتِصرونَـ1418

انتقام مي گیرند - از یکدیگر یاري مي طلبند - یکدیگر را یاري مي کنند(کلمھ انتصار و کلمھ استنصار ھر 
دو بھ معناي طلب یاري، یا یکدیگر را یاري کردن است و از آنجایي کھ اغلب شخص مظلومي کھ بھ دلیل 
ضعفش در مقابل ظالم، بھ وي ظلم شده است با یاري گرفتن از دیگران ضعفش را بھ قدرت بدل مي کند تا 

انتقامش را از ظالم بگیرد، بھ معناي انتقام گرفتن نیز مي آید بر این اساس معناي آیھ "َوٱلَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبُھُم 
ٱْلَبْغُي ُھْم َینَتِصُروَن " مي شود : "مؤمنین کساني اند کھ چون بھ آنھا ظلمي رسد از دیگران طلب یاري 

مي کنند. " و یا  : "مؤمنین کساني اند کھ چون بھ آنھا ظلمي رسد، یکدیگر را یاري مي کنند."ویا "مؤمنین 
کساني اند کھ چون بھ آنھا ظلمي رسد، انتقام مي گیرند"وجھ مشترک سھ معني این است کھ در مقابل ظلم 

مقاومت مي کنند و با آن مقابلھ مي کنند)

ین

ت

ص

انتظار مي برد - منتظر استينتِظرـ1419
ین

ت

انتظار مي برند - منتظرند - انتظار می کشندينتِظرونَـ1420
ین

ت

انتقام مي گیردينتِقم ـ1421
ین

ت

دست بردارند - بس كنند - باز ایستندينتهواْـ1422
ین

ت

دست برمي دارند - بس مي كنند - باز مي ایستندينتهونَـ1423
ین

ت

نجات مي دھدينجيـ1424
ین

ی

شما را نجات مي دھدينجيکُمـ1425
ین

ی

ک

او را نجات دھدينِجيِه ـ1426
ین

ی

ماھرانھ و ھنرمندانھ مي تراشند ("َکاُنوْا َیْنِحُتوَن " : ماھرانھ و ھنرمندانھ مي تراشیدند)ينِحتونَ ـ1427
ین

ت

کھ بیم دھد - کھ بترساندينِذرـ1428
ین

کھ شما را بیم دھد - کھ شما را بترساندينِذرکُمـ1429
ین

ک

کھ بیم دھند - کھ بترسانندينِذرواْـ1430
ین

کھ بیم داده شوند - کھ ترسانده شوندينذَرواْ ـ1431
ین

بیم داده مي شوند - ترسانده مي شوندينذَرونَـ1432
ین

شما را بیم مي دھند - شما را مي ترسانندينِذرونکُم ـ1433

ین

ک

مي کـَنـَد - بیرون مي کشد(ازکلمھ نزع بھ معناي کندن چیزي از جائي کھ در آن استقرار یافتھ)ينِزع ـ1434
ین
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دشمني مي افکند - آشوب بھ پا مي کند - تحریک مي کند (از کلمھ نزغ بھ معناي نخس است، یعني سیخ و یا ينزغُـ1435
تازیانھ زدن بھ پھلوي حیوان و یا بھ عقب آن تا تحریک شود و تندتر برود)

ین

در تو آشوب بھ پا کند - تو را تحریک کند (از کلمھ نزغ بھ معناي نخس است، یعني سیخ و یا تازیانھ زدن ينزغَنکـ1436
بھ پھلوي حیوان و یا بھ عقب آن تا تحریک شود و تندتر برود)

ین

ک

مست و بي ھوش میشوند (عبارت "َوَلا ُھْم َعْنَھا ُینَزُفوَن " یعني : نھ آنان مست و بي ھوش مي شوند)ينزفُونَـ1437
ین

ف

بسیارنازل مي شود- کامًال نازل مي شود - بھ تدریج نازل مي شود (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و ينزلُـ1438
تدریج است)

ین

کھ بسیارنازل شود- کھ کامًال نازل شود - کھ بھ تدریج نازل شود (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و ينزلَـ1439
تدریج است)

ین

کھ بسیارنازل کند- کھ کامًال نازل کند - کھ بھ تدریج نازل کند (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و تدریج ينزلَـ1440
است)

ین

بسیارنازل مي کند- کامًال نازل مي کند - بھ تدریج نازل مي کند (از معاني باب تفعیل تکثیر،مبالغھ و تدریج ينزلُـ1441
است)

ین

نازل مي شود - پایین مي آیدينِزلُ ـ1442
ین

ينسخـ1443
ازبین مي برد - مي زداید و محو میکند ( کلمھ نسخ بھ معناي از بین بردن چیزي است بھ وسیلھ چیزي کھ 

دنبال آن قرار دارد، مانند از بین رفتن سایھ بھ وسیلھ آفتاب و از بین رفتن آفتاب بھ وسیلھ سایھ اي کھ دنبالش 
مي آید و از بین رفتن جواني بھ وسیلھ پیري، کھ بھ دنبالش مي آید و نسخ کتاب عبارت از آن است کھ 

صورت آن کتاب را بھ کتابي دیگر منتقل سازي، بھ طوري کھ مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد، 
بلکھ صورتي مثل آن در ماده اي دیگر پدید آري، مانند نقش کردن خطوط یک مھر در موم ھاي متعدد)

ین

س

آن را مي پراکند (وقتي گفتھ مي شود : فالني گندم را نسف کرد، معنایش این است کھ آن را با منسف باال ينِسفُها ـ1444
انداخت تا پوستھایش بپرد)

ین

س

ف

بھ سرعت بیرون مي جھند (کلمھ ینسلون از نسول بھ معناي بیرون جستن با سرعت است و از این رو ينِسلُونَ ـ1445
جستن گرگ را نسالن گویند)

ین

س

تو را بھ فراموشي اندازدينِسينکـ1446
ین

س

ین

ک

پدید مي آورد (نشا و نشاة بھ معناي احداث و تربیت چیزي است)ينِشئُ ـ1447
ین

ش

ئ

پرورش مي یابد (نشا و نشاة بھ معناي احداث و تربیت چیزي است)ينشأُ ـ1448
ین

ش

مي گستراند - گسترش مي دھدينشر ـ1449
ین

ش

تا بگستراند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)ينشر ـ1450
ین

ش

مرده زنده مي کنند (کلمھ انشار بھ معناي زنده کردن مردگان است)ينِشرونَـ1451
ین

ش

یاري مي کندينصرـ1452
ین

ص

کھ یاریت کندينصرکـ1453
ین

ص

ک

شما را یاري کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي بعد از خود مي باشد و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با ينصرکُمـ1454
حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد مي باشد)

ین

ص

ک

شما را یاري مي کندينصرکُمـ1455
ین

ص

ک

شما را یاري کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد)ينصرکُم ـ1456
ین

ص

ک

قطعًا یاري مي کندينصرنَّـ1457
ین

ص

ما را یاري مي کندينصرناـ1458
ین

ص

قطعًا او را یاري مي دھدينصرنه ـ1459
ین

ص
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من را یاري مي کندينصرِنيـ1460
ین

ص

ی

یاري شوندينصرونَـ1461
ین

ص

یاري مي کنندينصرونَـ1462
ین

ص

شما را یاري مي کنندينصرونکُم ـ1463

ین

ص

ک

او را یاري مي کنندينصرونهـ1464
ین

ص

آنان را یاري مي کنندينصرونهمـ1465

ین

ص

او را یاري مي کندينصرهـ1466
ین

ص

ينِطقـ1467
سخن مي گوید (کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا صوت ھاي متعارفي است کھ از 

حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور نظر ناطق است داللت مي کند و 
در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)

ین

ينِطقُونَ ـ1468
سخن مي گویند ("َکاُنوْا َینِطُقوَن " : سخن مي گفتند .کلمھ منطق و نیز کلمھ نطق ھر دو بھ معناي صوت یا 
صوت ھاي متعارفي است کھ از حروفي تشکیل یافتھ و طبق قرارداد واضع لغت، بر معني ھایي کھ منظور 

نظر ناطق است داللت مي کند و در اصطالح، این صوتھا را کالم مي گویند)

ین

کھ ببیندينظُرـ1469
ین

نگاه مي کند - مي بیندينظُر ـ1470
ین

تا ببینند (جزمش بھ دلیل شرط واقع شدن براي جملھ بعدي است)ينظُرواْ ـ1471
ین

نظر مي کنند - نگاه مي کنند - انتظار دارند (در عبارت"َفَھْل َینُظُروَن ِإلَّا ُسنََّت ٱْلَأوَِّلیَن ")ينظُرونَـ1472
ین

ينِعقـ1473
بھ گوسفندان (براي حفظشان از خطر یا جلوگیري از دور شدنشان از گلھ) نھیب مي زند(کلمھ "ینعق" از 
نعیق است کھ بھ معناي آن نھیبي است کھ چوپان بھ گوسفندان مي زند تا از گلھ دور نشوند یا اینکھ خطري 
را از آنان دور کند. عبارت "َوَمَثُل ٱلَِّذیَن َکَفُروْا َکَمَثِل ٱلَِّذي َیْنِعُق ِبَما َلا َیْسَمُع ِإلَّا ُدَعاًء َوِنَداًء "یعني:و داستان 
[دعوت كننده] كافران [بھ ایمان]،  مانند كسي است كھ بھ حیواني [براي رھاندنش از خطر] بانگ میزند، 

ولي آن حیوان جز آوا و صدا [آن ھم آوا و صدایي كھ مفھومش را درك نمیكند] نمیشنود)

ین

رسیدن و کامل شدنش (منظور از ینع میوه، رسیدن و پختھ شدن آن است)ينِعِهـ1474
ین

ينفَخـ1475
دمیده مي شود (نفخ بھ معناي دمیدن ھوا در داخل جسمي است بوسیلھ دھان یا وسیلھ اي دیگر البتھ این 

معناي لغوي نفخ است ولي آن را بطور کنایھ در تاثیر گذاشتن در چیزي و یا القاء امر غیر محسوسي در آن 
چیز استعمال مي کنند)

ین

ف

فاني مي شود - بھ اتمام مي رسد - تمام مي شود - پایان مي یابدينفَدـ1476
ین

ف

کھ خارج شوند - کھ کوچ کنند-کھ با شتاب بیرون روند( از " نفر" بھ معناي کوچ کردن با شتاب (شبیھ ينِفرواْ ـ1477
گریختن)بھ سوي ھدفي است کھ مورد نظر باشد و اصل این کلمھ بھ معناي فزع (ترس و ھراس)بوده)

ین

ف

کھ متفرق شوندينفَضواْـ1478
ین

ف

ض

سود دارد - نفع مي رساند (عبارت "َینَفُع ٱلنَّاَس" یعني : براي مردم سود دارد)ينفَعـ1479
ین

ف

کھ براي ما سودمند باشد - کھ بھ ما نفع برساندينفَعناـ1480
ین

ف

بھ شما سود مي رساند - بھ شما نفع مي رساندينفَعونکُم ـ1481

ین

ف

ک
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بھ آنان سود برساند - بھ آنان نفع برساند(عبارت "َلْم َیُک َینَفُعُھْم " این چنین نبوده ونیست کھ بھ آنان سود ينفَعهمـ1482
برساند)

ین

ف

انفاق مي کند (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)ينِفق ـ1483
ین

ف

کھ انفاق کنند (کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است)ينِفقُواْ ـ1484
ین

ف

انفاق مي کنند- خرج می کنند(کلمھ انفاق بھ معناي بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا ينِفقُونَـ1485
دیگران است)

ین

ف

کھ تبعید شوند - کھ نفي بلد گردندينفَواْ ِمن ٱلْأَرِضـ1486

ین

ف

ض

کھ سقوط کند - کھ فرو ریزدينقَضـ1487
ین

ض

مي شکنند - نقض مي کنندينقُضونَ ـ1488
ین

ض

بر مي گردد ( جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود است)ينقَِلب ـ1489
ین

ب

برمي گرددينقَِلب ـ1490
ین

ب

کھ برگردندينقَِلبواْ ـ1491
ین

لب

باز مي گردندينقَِلبونَـ1492
ین

لب

ينکُثُ ـ1493
نقض عھد مي کند - ُخلف وعده مي کند- مي شکند(کلمھ نکث بھ معناي نقض است و نقض کھ مقابلش واژه 
ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است کھ محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ و امثال آن  و ھر چیزي کھ بعد 

از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را انکاث مي گویند، چھ طناب باشد و چھ رشتھ)

ین

ک

ث

ينکُثُونَـ1494
نقض عھد مي کنند - ُخلف وعده مي کنند- مي شکنند(کلمھ نکث بھ معناي نقض است و نقض کھ مقابلش 

واژه ابرام است، بھ معناي افساد چیزي است کھ محکم شده از قبیل طناب یا فتیلھ و امثال آن  و ھر چیزي 
کھ بعد از تابیده شدن و یا رشتھ شدن نقض گردد، آن را انکاث مي گویند، چھ طناب باشد و چھ رشتھ)

ین

ک

ث

کھ ازدواج کندينِکح ـ1495
ین

ک

کھ آن زنان ازدواج کنندينِکحن ـ1496
ین

ک

ينِکر ـ1497

انکار مي کند(عبارت "َوٱلَِّذیَن َءاَتْیَناُھُم ٱْلِکَتاَب َیْفَرُحوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیَک َوِمَن ٱْلَأْحَزاِب َمن ُینِکُر َبْعَضُھ" یعني 
: و کساني کھ بھ آنان کتاب دادیم(یھودیان و مسیحیان) بھ واسظھ آنچھ بھ سوی تو نازل شده شادمانند 

(یھودیان و مسیحیان راستین از نزول قرآن شادند چون منتظرش بودند) و از گروھھا کسی است کھ بعضی 
از آن را انکار می کند(ولی برخی تعدادی از آیات قرآن کریم را نادرست می دانند). کلمھ نکر ھم بھ معناي 

زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ 
معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي 

انساني است منکر مي گویند)

ین

ک

ينِکرونهاـ1498
آن را انکار مي کنند (کلمھ نکر ھم بھ معناي زیرکي، از آن جھت کھ فرد زیرک نیز کاری را بھ طریقی نا 
معمول و ناشناختھ ابداع می کند  و ھم بھ معناي امري دشوار است، کھ اذھان آن را نمي شناسد لذا بھ عمل 

زشت نیز چون نامأنوس با جامعھ ي انساني است منکر مي گویند)

ین

ک
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ينهونَـ1499

نھي مي کنند - باز مي دارند(در عباراتی نظیر "َوْلَتُکن مِّنُکْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِبـٱْلَمْعُروِف 
َوَیْنَھْوَن َعِن ٱْلُمنَکِر: و باید از شما گروھي باشند کھ بھ سوي ھمھ ي خیر و خوبیھا دعوت نمایند و بھ 

کارھاي معروف (شناختھ شده و مردم پسند) امر کنند و از کارھاي زشت بازدارند"، از آنجایی کھ در قرآن 
کریم بھ دفعات از اجبار نمودن مردم بھ دینداری نھی نموده است(مانند "َلا ِإْکَراَه ِفي ٱلدِّیِن: در دین، ھیچ 

اکراه و اجباري نیست") این امر ونھی در مورد کارھایی است کھ بھ حقوق انسانھا نسبت بھ یکدیگر مرتبط 
است نھ رفتاری کھ ھر انسانی با پروردگار خود دارد، مثًال کسی کھ بھ مردم ظلم می کند را باید امر نمود 

کھ با عرف جامعھ یا ھمان معروف سازگار شود البتھ در مرحلھ اول باید با مالیمت و سخن لّین و نرم و در 
مراحل انتھایی بھ سراغ اجبار و امر و نھی رفت و مسلمًا امر و نھی و اجبار کردن مردم بھ انجام امور 

دینی کھ رابطھ بین آنھا و پروردگارشان می باشد، مخالفت صریح با کالم پروردگار است و اتفاقًا کسی کھ 
مردم را در این مورد مجبور می سازد را باید مجبور و امر ونھی نمود تا دست از عمل ناشایستش کھ 

باعث تنفر مردم از دین می شود، بردارد)

ین

نھي مي کند - باز مي داردينهٰیـ1500
ین

ی

يِنيبـ1501
پي در پي بازمي گردد - پي در پي رجوع مي کند( کلمھ انابھ بھ معناي رجوع است . و انابھ بھ سوي خدا  

بھ معناي بازگشت بھ سوي اوست بھ توبھ و اخالص عمل و این کلمھ از ماده نوب است کھ بھ معناي 
برگشتن پي در پي است)

ین

ی

ب

موّدت دارند - دوست دارند بھ نحوي کھ این دوست داشتن در عمل نیز ظاھر مي گردد (موّدت یعني محبتي يوادونَـ1502
کھ اثرش در مقام عمل ظاھرشود)

ی

بپوشاند (کلمھ موارات کھ فعل مضارع یواري از آن گرفتھ شده بھ معناي پوشاندن است و اصلش از کلمھ يواِري ـ1503
وراء بھ معناي پشت ھر چیز است)

ی

ی

يواِطئُواْ ـ1504

کھ ھماھنگ و مطابق سازند - کھ ھمگام سازند (از کلمھ وطئ بھ معناي قدم نھادن.رسم عرب در جاھلیت 
چنین بود کھ وقتي دلشان مي خواست در یکي از چھار ماه حرام کھ جنگ در آنھا حرام بوده جنگ کنند 

موقتا حرمت آن ماه را برداشتھ بھ ماھي دیگر مي دادند تا از طرفي مقصودشان فراھم گردد و از طرفي 
تعداد ماھھاي حرام نیز مطابق و ھماھنگ با آنچھ خداوند حرام کرده باشد و آن ماھي را کھ حرمتش را 

برداشتھ بودند نسي ء مي نامیدند .عرب معتقد بھ حرمت این چھار ماه بوده و با اینکھ مشرک بودند از ملت و 
شریعت ابراھیم این سنت را بھ ارث برده بودند، لیکن چون کار دائمي آنان قتل و غارت بوده و بسیاري از 

اوقات نمي توانستند سھ ماه پشت سر ھم دست از جنگ بکشند، لذا بر آن شدند کھ در مواقع ضرورت، 
حرمت یکي از آن ماھھا را بھ ماه دیگري بدھند و آزادانھ بھ قتل و غارت بپردازند و معموال حرمت محرم 

را بھ صفر مي دادند و در محرم بھ قتل و غارت پرداختھ در صفر آن را ترک مي کردند و گاھي این 
معاوضھ را تا چند سال ادامھ داده، آنگاه دوباره محرم را حرام مي کردند و این کار یعني تغییر حرمت 

محرم بھ صفر را جز در ذي الحجة انجام نمي دادند آن ھم بوسیلھ اعالم توسط شخص خاصی کھ متصدی 
این کار بود و البتھ این کار با تطمیع اوتوسط ذی نفعان این تغییر، صورت می گرفت)

ی

ئ

يوِبقْهنـ1505
آنھا را نابود مي کند (کلمھ یوبقھن مضارع  باب افعال از مصدر ایباق است و ایباق بھ معناي اھالک و 

نابود کردن است و ضمیر مؤنث در آخر این کلمھ بھ کلمھ "جوار" در دو آیھ قبل بر مي گردد. جزمش بھ 
دلیل شرط شدن براي  قبل از خود مي باشد)

ی

ب

او را روانھ مي کند (عبارت "َأْیَنَما ُیَوجِّھھُّ َلا َیْأِت ِبَخْیٍر " یعني : او را ھر كجا روانھ میكند، منفعت و سودي يوجههـ1506
نمي آورد. بھ عبارت دیگر او را پي ھر کاري مي فرستند دست خالي بر مي گردد)

ی

يوحونَـ1507

القاء مي کنند - وحي مي کنند (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ 
ھمین جھت  ازاین کلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، کلمھ 

وحي  در موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در 
نفس انسان از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون 

الي اولیائھم" و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن کریم استفاده شده است. ولي 
بیشترین استفاده از این کلمھ در تکلم با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ی

يوِحيـ1508

وحي مي کند (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین کلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، کلمھ وحي  در 

موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان 
از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" 

و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن کریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از 
این کلمھ در تکلم با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ی

ی
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يوِحيـ1509

کھ وحي کند (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین كلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، كلمھ وحي  در 

موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان 
از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" 

و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن كریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از 
این كلمھ در سخن گفتن پروردگار یا فرشتگان با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ی

ی

يوحٰى ـ1510

وحي مي شود (وحي در اصل بھ معناي اشاره سریع است البتھ اشاره اي بھ صورت رمز بھ ھمین جھت  
ازاین کلمھ در مورد القاي معنا بھ شخصی بھ نحوی پوشیده از دیگران استفاده مي شود، کلمھ وحي  در 

موارد  القاي معنا در فھم حیوان از طریق غریزه " و اوحي ربک الي النحل" و ورود معنا در نفس انسان 
از طریق رؤیا "و اوحینا الي ام موسي "و ھمچنین از طریق وسوسھ"اال ان الشیاطین لیوحون الي اولیائھم" 

و یا اشاره "فاوحي الیھم ان سبحوا بکرة و عشیا"،درقرآن کریم استفاده شده است.ولي بیشترین استفاده از 
این کلمھ در تکلم با انبیاء و رسل است "ما کان لبشر ان یکلمھ اهللا اال وحیا")

ی

ى

دوست دارد(ود نوع خاصي از حب و دوست داشتن است و آن حبي است کھ آثار و پیامدھایي آشکار دارد)يود ـ1511
ی

دوست دارند(ود نوع خاصي از حب و دوست داشتن است و آن حبي است کھ آثار و پیامدھایي آشکار يودواْـ1512
دارد.جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود است)

ی

يورثُ ـ1513
از او ارث مي برند (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي کھ قبال او مالک بوده و با 
زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده. عبارت "َوِإن َکاَن َرُجٌل ُیوَرُث َکَلاَلًة َأِو ٱْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ َأْو ُأْخٌت " 
یعني : اگر مرد یا زني كھ از او ارث میبرند، كاللھ [یعني بي اوالد و بدون پدر و مادر] باشد و داراي 

برادر و خواھري است)

ی

ث

آن را بھ میراث مي دھد- آن را بھ ارث مي دھد (ارث تملک مال و یا ھر چیز قابل انتفاعي است از کسي يوِرثُها ـ1514
کھ قبال او مالک بوده و با زوال او، ملک او بھ دیگري منتقل شده)

ی

ث

يوزعونَـ1515
در جاي خود نگھداري مي شوند بھ نحوي کھ با دیگران تداخل نکنند (کلمھ یوزعون از ماده وزع بھ معناي 
منع است و یا بھ قول بعضي دیگر، بھ معناي حبس مي باشد و معناي آیھ بھ طوري کھ گفتھ اند : این است کھ 

براي سلیمان لشکرش جمع شد، لشکرھا کھ از جن و انس و طیر بودند و از اینکھ متفرق شوند یا در ھم 
مخلوط گردند جلوگیري مي شدند، بلکھ ھر یک در جاي خود نگھداري مي شدند)

ی

از پیامبران الھي و فرزند حضرت یعقوب علي نبینا و علیھما السالميوسف ـ1516
ی

س

ف

وسوسھ مي کند (وسوسھ در لغت بھ معناي دعوت کردن بھ امري است بھ آھستگي و پنھاني)يوسِوسـ1517
ی

س

س

يوصلَـ1518
کھ وصل شود - کھ پیوند برقرار شود (در کافي از عمر بن یزید روایت کرده کھ گفت : خدمت امام صادق 
(علیھ السالم) عرض کردم : چھ کساني منظور درآیھ ي "و الذین یصلون ما امر اهللا بھ ان یوصل"کھ باید با 

ایشان پیوند نمود ؟ فرمود : این آیھ در حق خویشان آل محمد (صلي  اهللا  علیھ  و آلھ  و سّلم) نازل شده، ولي 
آیھ عام است و شامل قرابت خود توھم مي شود . آنگاه فرمود : زنھار از کساني مباش کھ مي گویند فالن آیھ 

فقط در فالن موضوع نازل شده)

ی

ص

وصیت مي شود (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  يوصٰيـ1519
با پند و اندرز باشد)

ی

ص

ی

وصیت مي کند (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  يوِصيـ1520
با پند و اندرز باشد)

ی

ص

ی

يوِصيکُم ـ1521
بھ شما سفارش مي کند - بھ شما وصیت مي کند (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري 

پیشنھاد کني، پیشنھادي کھ ھمراه  با پند و اندرز باشد. حرف میم در آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا 
تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

ی

ص

ی

ک

آن زنان وصیت مي کنند (کلمھ وصیت بھ معناي این است کھ عملي را بھ دیگري پیشنھاد کني، پیشنھادي يوِصني ـ1522
کھ ھمراه  با پند و اندرز باشد)

ی

ص

ی
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يوعدونَـ1523

وعده داده مي شوند (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ معناي 
وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده شّر 

خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ عبارتي 
اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني نشانھ 

ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي ممكن 
است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

يوعظُ ـ1524
موعظھ مي شود(از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز 
وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم 

کند)

ی

يوعظُونَ ـ1525
موعظھ مي شوند(از ماده وعظ بھ معناي بازداشتن و منع کردن کسي از کاري ھمراه با ترسانیدن . و نیز 
وعظ بھ معناي تذکر دادن است بھ انجام عملي خیر، بھ بیاني کھ دل شنونده را براي پذیرفتن آن تذکر نرم 

کند)

ی

يوعونَـ1526
در ظرف قرار مي دھند - در ظرف جمع آوري مي کنند (کلمھ یوعون مضارع از مصدر ایعاء است بھ 

معناي قرار دادن چیزي در وعاء (ظرف) است . عبارت "َوٱللَُّھ َأْعَلُم ِبَما ُیوُعوَن" یعني : و خدا بھ آنچھ [از 
انكار، كفر، نفاق، حسد و...] در ظرف دل خود جمع مي كنند، داناتر است)

ی

بھ طور کامل داده مي شود (اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام است. جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي يوف ـ1527
شرط قبل از خود مي باشد)

ی

ف

مي شتابند (ازمصدر ایفاض بھ معناي سرعت گرفتن است)يوِفضونَـ1528
ی

ف

ض

توافق و اصالح بر قرار مي کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي شرط قبل از خود مي باشد و حرف يوفِِّق ـ1529
ق در آخر آن بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد حرکت گرفتھ است)

ی

ف

وفا مي کنند(اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام است)يوفُونَـ1530
ی

ف

بھ طور کامل داده مي شود (اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام است)يوفَّي ـ1531
ی

ف

ی

يوفِّينهمـ1532

قطعًا بھ طور کامل بھ آنان مي دھد - قطعًا بھ طور کامل بھ آنان پرداخت مي کند (اصلش ازکلمھ وفاء بھ 
معناي تمام است. در عبارت "َوِإنَّ ُکـالَ لَّمَّا َلُیَوفَِّینَُّھْم َربَُّک َأْعَماَلُھْم " عبارت "إنَّ کّلًا " معادل است با "إن 

کلھم ": ھمھ آنان (اختالف کنندگان) و خبر آن جملھ لیوفینھم است کلمھ لّما مرکب است از الم قسم و ما ي 
تشدیدداري کھ خاصیت آن در اینجا این است کھ میان دو الم (الم قسم و الم تأکید)فاصلھ شود و کلمھ قابل 

تلفظ گردد. عالوه بر این، خاصیت تاکید را ھم دارد و جواب قسم حذف شده، زیرا خبر" إن" داللت بر آن 
مي کند و حاجتي بھ ذکرش نیست . و معناي آیھ ظاھرًا این است کھ : ھمھ این اختالف کنندگان، سوگند 

مي خورم کھ بطور مسلم پروردگارت اعمالشان را بھ ایشان برمي گرداند، یعني جزاي اعمالشان را مي دھد 
یا اینکھ صورت باطني اعمالشان را بھ عنوان جزا بھ آنھا مي دھد. یا اینکھ چنانچھ مرسوم است بعد از لّما 

یک فعل مجزوم را حذف شده فرض کینم و بھتر این است کھ محذوف را یوفوھا بگیریم، آن وقت معنا چنین 
مي شود : بھ درستي کھ ھر یک از این امم کھ اعمالشان بھ ایشان داده نشده، خداي تو البتھ خواھد داد)

ی

ف

ین

بھ طور کامل بھ آنان مي دھد - بھ طور کامل بھ آنان پرداخت مي کند (اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام يوفِّيِهمـ1533
است)

ی

ف

ی

کھ بھ طور کامل بھ آنان بدھد - کھ بھ طور کامل بھ آنان پرداخت کند (اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام يوفِّيهمـ1534
است)

ی

ف

ی

بھ طور کامل بھ آنان مي دھد - بھ طور کامل بھ آنان پرداخت مي کند (اصلش ازکلمھ وفاء بھ معناي تمام يوفِّيِهمـ1535
است. حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

ی

ف

ی

بازداشتھ شده - حفظ شده (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است مضارع مجھول از مصدر يوقـ1536
وقایھ است کھ بھ معناي حفظ کردن است)

ی

افروختھ مي شود - شعلھ ور مي شوديوقَدـ1537
ی
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بر آن ھیزم می اندازند در آتش(از ایقاد بھ معناي افکندن ھیزم در آتش است)يوِقدونَ علَيِه ِفي ٱلناِر ـ1538

ی

لی

ف

ی

ال

کھ قرار دھد - کھ بوجود آورد - کھ بیندازديوِقعـ1539
ی

يوِقنونَـ1540
یقین مي کنند (در عبارت "َوُھم ِبـٱْلَئاِخَرِة ُھْم ُیوِقُنوَن" :تکرار ضمیر "ُھْم "  براي این است کھ داللت کند بر 

اینکھ این یقین بھ آخرت شأن مردم با ایمان است و مردم با ایمان اھل یقینند و باید چنین انتظاري از ایشان 
داشت و توقع نمي رود کھ با داشتن ایمان بھ روز جزا کفر بورزند و معني آن مي شود آنھا ھمانھایي ھستند 

کھ بھ آخرت یقین دارند)

ی

يوِلج ـ1541
فرو مي کند (کلمھ ایالج کھ مصدر یولج است، بھ معناي فرو کردن است و ایالج شب در روز بھ معناي آن 
است کھ با طوالني کردن شب، روز را کوتاه کند و ایالج روز در شب آن است کھ با طوالني کردن روز، 

شب را کوتاه کند و مراد از این دو جملھ این است کھ : بھ اختالف شب و روز از نظر بلندي و کوتاھي 
اشاره کند، کھ بھ طور دایم در ایام سال جریان دارد)

ی

قطعًا پشت کنان از این سو بھ آن سو فرار مي کنند (ولي از ھر سو مي روند برگردانده مي شوند)يولُّن ٱلْأَدبارـ1542

ی

يولُّوکُم ٱلْأَدبارـ1543
بھ شما پشت کرده از این سو بھ آن سو فرار مي کنند (ُیَولُّوُکُم: از ھر طرف با شما روبرو می شوند بھ 

سوی دیگر فرار می کنند از کلمھ "وّلی"بھ معنی ھر سو مي رود برگردانده مي شود،جزمش بھ دلیل جواب 
واقع شدن براي قبل از خود مي باشد)

ی

ک

يولِِّهم يومِئٍذ دبرهـ1544
در آن روز بھ آنان پشت کرده از این سو بھ آن سو فرار کند (ُیَولِّھم: از ھر طرف با آنان روبرو می شود بھ 
سوی دیگر فرار می کند از کلمھ "وّلی"بھ معنی ھر سو مي رود برگردانده مي شود، جزمش بھ دلیل شرط 

شدن براي جملھ بعدي است)

ی

ی

ئ

ب

روز - مقداري از زمان کھ حادثھ ي قابل مالحظھ اي در آن رخ داده است - دوران (یوم بھ معناي مقدار 
قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي از حوادث را در بر گرفتھ باشد و بھ ھمین جھت کوتاھي و بلندي 

این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در مدت زمان بین طلوع و 
غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال آن نیز استعمال 
بشود مثًال بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن جماعت کھ در 
عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس" ازھمین موارد است و منظور این است کھ : وما این روزھا [ِي 

پیروزي و ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت گیرند].

ی

کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل استعمال 
مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ باشند، مواردي 

مانند شمردن ایام (عشرة ایام : ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا اتفاق افتاده (روز 
بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را انجام دادند(روز 

احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

روز پایان - قیامت (َءاِخر:انتھا - پایان)يوِم ٱلْئَاِخِرـ1546

ی

ال

يوم ٱلْئَاِزفَِة ـ1547
روز نزدیک - قیامت (کلمھ آزفھ از اوصاف روز قیامت  و بھ معناي نزدیک است و این معنا یعني نزدیک 

بودن قیامت در آیھ "انھم یرونھ بعیدا و نریھ قریبا : یقینًا آنان آن را دور می بینند و ما آن را نزدیک می 
بینیم"نیز آمده است)

ی

ال

ف

روز (عذاب) گروھھا (روز عذاب قوم نوح ، عاد ، ثمود  و آنھایي کھ بعد از ایشان بوده اند)يوِم ٱلْأَحزاِب ـ1548

ی

ب

يوِم ـ1545
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روز برانگیختن- قیامت (بعث : برانگیختن وچیزي را بھ طرفي سوق و حرکت دادن)يوم ٱلْبعِثـ1549

ی

ال

ب

ث

روزی کھ دو گروه با ھم روبروشدند (در آیات شریفھ 155و166 سوره مبارکھ آل عمران منظور جنگ يوم ٱلْتقَى ٱلْجمعاِن ـ1550
احد و در آیھ شریفھ 41 سوره مبارکھ انفال منظور جنگ بدر می باشد)

ی

ال

ت

ى

ال

يوم ٱلتغابِنـ1551

روز پشیماني و احساس خسارت- قیامت (اصل آن ازغبن  بھ معناي این است کھ وقتي با کسي معاملھ 
مي کني از راھي کھ او متوجھ نشود کاله سر او بگذاري،  اگر مي خري پول کمتري بدھي و اگر مي فروشي 
پول بیشتري بگیري  ومنظور از یوم التغابن کھ در قرآن آمده روز قیامت است، چون در آن روز براي ھمھ 
مردم کشف مي شود کھ در معاملھ اي کھ آیات ذیل بھ آن اشاره نموده مغبون شده اند، آیاتي نظیر" و من الناس 

من یشري نفسھ ابتغاء مرضات اهللا - بعضي از مردمند کھ جان خود را در برابر خوشنودیھاي خدا 
مي فروشند، ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسھم ... - خدا از مؤمنین جانھایشان را خریداري کرده ... و الذین 
یشترون بعھد اهللا و ایمانھم ثمنا قلیال - آنھایي کھ با عھد خدا و سوگندھاشان بھاي اندکي بھ دست مي آورند . 

"در روز قیامت براي ھمھ این معاملھ گران کشف مي شود کھ مغبون شده اند، آن کس کھ معاملھ نکرده 
مي فھمد کھ از معاملھ نکردن مغبون شده و آن کس کھ در معاملھ اش بھاي اندک دنیا بھ دست آورده مي فھمد 

کھ از معاملھ کردنش مغبون شده، پس ھمھ مردم در آن روز مغبون خواھند بود)

ی

ال

ت

اب

يوم ٱلتلَاِقـ1552
روز مالقات - روزدیدار- روز تالقی - روز قیامت (بدین جھت روز قیامت را بھ این نام نامیده کھ در آن 

روز خالیق یکدیگر را مالقات مي کنند  و یا روز دیدار خالق و مخلوق است و یا اھل آسمان و زمین با ھم 
تالقي مي کنند و یا ظالم و مظلوم بھ یکدیگر مي رسند  و یا در آن روز ھر کسي بھ عمل خود مي رسد البتھ  
تالقي خالق و مخلوق محتمل تر است و یکي از آیات کھ این مضمون را خاطر نشان مي سازد آیھ شریفھ 8 

از سوره مبارکھ روم است:"... َوِإنَّ َکِثیرًا مَِّن ٱلنَّاِس ِبِلَقاِء َربِِّھْم َلَکاِفُروَن ")

ی

ال

ت

يوم ٱلتناِد ـ1553

روز ندا دادن - قیامت (نامیدن قیامت بھ این اسم بھ این دلیل است کھ قیامت،روزي است کھ اھل دوزخ و 
اھل بھشت یکدیگر را ندا دھند یا بھ خاطر این است کھ در آن روز ستمگران یکدیگر را با صداي بلند صدا 
مي زنند و داد و فریادشان بھ واویال بلند مي شود، ھمانطور کھ در دنیا بھ داد و فریاد عادت کرده بودند. ندا 

بھ معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است. امام باقر علیھ السالم فرمودند: "ھمانا اھل آتش، تشنھ 
می میرند و تشنھ وارد قبرھایشان می شوند و تشنھ محشور می شوند و تشنھ وارد جھّنم می شوند پس 

خویشاوندانشان را در بھشت بھ آنان نشان می دھند و بھ آنان می گویند: "َأِفیُضوا َعَلْینا ِمَن اْلماِء َأْو ِممَّا 
َرَزَقُکُم اُهللا". در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است کھ بھ دلیل ھمین ندا دادن برای درخواست آب از 

بھشتیان توسط کافران بھ روز قیامت "" یوم التناد: روز ندا دادن" می گویند)

ی

ال

تن

يوم ٱلْجمِع ـ1554
روز جمع کردن - قیامت (منظور از روز جمع، روز قیامت است کھ خداي تعالي در جاي دیگر در باره اش 

فرموده : "ذلک یوم مجموع لھ الناس ... فمنھم شقي و سعید" البتھ خوبھا با خوبان جمع می شود و بدھا با 
بدان)

ی

ال

روز حج بزرگتر- روز عید قربان (منظور از "حج اکبر" حج تمتع می باشد کھ نسبت بھ حج عمره(حج 
اصغر) دارای اعمال بیشتری است و از آنجا کھ روز عید قربان شاخصی برای حج تمتع است و تمامی 

حاجیان در این روز در سرزمین منا برای انجام قربانی و رمی جمرات جمع می باشند، از عید قربان بھ 
عنوان " َیْوَم ٱْلَحجِّ ٱْلَأْکَبِر" یاد شده است در آیات ابتدایی سوره مبارکھ توبھ بھ پیامبراکرم صلی اهللا علیھ و 

آلھ و سلم امر می شود کھ در "روز حج اکبر" یا ھمان عید قربان(سال نھم ھجری) اعالم ھمگانی نماید کھ 
چھار ماه بھ مشرکانی کھ قبًال اداره مراسم حج را بھ دست گرفتھ و با داخل نمودن رسوم جاھلیت در آن 

مانند طواف نمودن بھ حالت عریان، عمًال این مراسم را تبدیل بھ مضحکھ و گناه کرده اند، فرصت داده می 
شود کھ این اماکن متبرکھ را ترک کنند یا توبھ کرده و ایمان بیاورند و ھر کس عھدي دارد عھدش تا آخر 

مدتش معتبر است  و اگر عھدش بدون ذکر مدت است مدتش ھمین چھار ماه خواھد بود(بیست روز از ذي 
الحجة و تمامي محرم و صفر و ربیع االول و ده روز از ربیع الثاني)

ی

ال

ک

ب

در منابع بسیاری از جملھ تفسیر درالمنثور از مھمترین تفاسیر اھل سنت آمده است کھ این اعالم بھ فرمان 
پروردگار توسط حضرت علی علیھ السالم انجام شد از القاب حضرت علی مؤذن(اعالم کننده) در دنیا و 

آخرت است کھ آیھ شریفھ 3 از سوره مبارکھ توبھ بھ مؤذن بودنش در دنیا و آیھ شریفھ 44 از سوره مبارکھ 
اعراف بھ مؤذن بودنش در آخرت اشاره دارد)

يوم ٱلْحج ٱلْأَکْبِر ـ1555
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روز حساب - قیامتيوم ٱلِْحساِبـ1556

ی

ال

س

ب

يوم ٱلْحسرِة ـ1557

روز حسرت - قیامت (منظور از یوم الحسرة روزي است کھ مرگ را مجسم کرده،مي آورند و ذبح مي کنند، 
بھ این معننی کھ دیگر کسي دچار مرگ نمي شود و بھ اھل بھشت مي گویند کھ دیگر مرگي ندارید و جاودانھ 
در بھشت خواھید بود  و بھ اھل آتش مي گوید دیگر مرگي ندارید و در آتش جاوداني خواھید بود ، این است 

کھ خداي تعالي مي فرماید و انذرھم یوم الحسرة ... . با اعالم این موضوع، اھل بھشت آنقدر خوشحال 
مي شوند کھ اگر در آن روز مرگي براي کسي بود قطعا از خوشحالي مي مردند  و اھل آتش دچار حسرتي 

مي شوند کھ اگر آن روز مرگي ممکن بود قطعا مي مردند )

ی

ال

س

روز خروج (از قبرھا) - قیامتيوم ٱلْخروِج ـ1558

ی

ال

يوم ٱلْخلُوِد ـ1559
روز جاودانگي - قیامت (کلمھ خلود بھ معناي برائت و دوري ھر چیز از در معرض  فساد بودن و باقي 
ماندنش بر صفت و حالتي است کھ دارد، عرب ھر چیزي را کھ زود فاسد نمي شود با کلمھ خلود وصف 

مي کند، مثال سنگ ھاي یک پایھ را کھ اسم اصلیش اثافي  است، خوالد مي خوانند،با اینکھ یک پایھ خالد و 
جاودان نیست و این تعبیر بھ خاطر این است کھ سنگ مذکور سنگ محکمي است کھ دیر از بین مي رود)

ی

ال

روز جزا - قیامت (دین : جزا و پاداش) -روز دین - روز جزایي کھ فقط دینداري در آن روز بھ کار مي آیديوِم ٱلديِنـ1560

ی

ال

ی

يوم ٱلزينِة ـ1561
روز زینت - روز آراستن (روز زینت در میان مصریان روزي بوده کھ ھمچون روز عید خود را زینت 

مي کردند  و بازارھا را آذین مي بستند کھ این روز بھ عنوان زمان مقابلھ موسی و ساحران تعیین شد.زینت : 
آن حالت و وضعي  کھ موجودي، بھ خود مي گیرد و باعث مي شود کھ موجودي دیگر جذب بھ آن شود)

ی

ال

ین

روز سایبان (ظلھ: ابري است سایھ افکن و بیشتر بھ ابري ظلة مي گویند کھ عواقب ناگواري داشتھ باشد - 
این روز، روز عذاب قوم شعیب علی نبینا و علیھ السالم است.مردم مدین بجز چند نفر بھ حضرت شعیب 

ایمان نیاوردند بلکھ در عوض شروع بھ اذیت او و مسخره کردن و تھدیدش نموده ، مردم دیگر را از 
پیروي آن جناب بر حذر داشتند ، بر سر ھر راھي کھ بھ جناب شعیب منتھي مي شد مي نشستند و رھگذران 
را از اینکھ نزد شعیب بروند مي ترساندند و کساني کھ بھ وي ایمان آورده بودند را از راه خدا منع مي کردند 
و راه خدا را کج و معوج نشان مي دادند و مي خواستند ھر چھ بیشتر این راه را زننده در نظرھا جلوه دھند . 

و سپس شروع کردند بھ تھمت زدن ، گاھي او را ساحر خواندند و زماني کذابش معرفي کردند و خود آن 
جناب را تھدید کردند کھ اگر دست از دعوتت برنداري سنگسارت خواھیم کرد و بار دیگر او و گروندگان 

بھ او را تھدید کردند کھ از شھر بیرونتان مي کنیم مگر اینکھ بھ کیش بت پرستي ما برگردید .

ی

ال

و بھ این رفتار خود ھمچنان ادامھ دادند تا آنکھ آن حضرت از ایمان آوردنشان بکلي مایوس گردید و بناچار 
رھایشان کرده بھ حال خودشان واگذار نمود و در آخر دعا کرد و از خداي تعالي درخواست فتح نموده ، 

عرضھ داشت : "ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین"
دنبال این دعا خداي تعالي عذاب یوم الظلھ را نازل کرد ، روزي کھ ابر سیاه ھمھ جا را تاریک کرد و 

باراني سیل آسا ببارید، پس صیحھ آسمان آنھا را بگرفت در نتیجھ در خانھ ھایشان صبح کردند در حالي کھ 
بھ زانو در آمده و مرده بودند و خداي تعالي شعیب و مؤمنین بھ وي را نجات داد ، پس شعیب پشت بھ آن 

قوم مرده کرده ، گفت : چقدر در ابالغ رسالت پروردگارم بھ شما کوشیدم و چقدر نصیحتتان کردم حاال 
چگونھ مي توانم در باره سرنوشت شوم مردمي کافر اندوھناک باشم)

روز جداکننده (روز جدا کننده حق از باطل کھ در آیھ شریفھ 41 سوره مبارکھ انفال منظور جنگ بدر می يوم ٱلْفُرقَاِن ـ1563
باشد)

ی

ال

ف

يوم ٱلْفَصِلـ1564
روز جدایی - قیامت (فصل بھ معني فصل بھ معني تمیز و درک تفاوت بین دو چیز است و اگر روز قیامت 
را روز فصل خوانده، بدین دلیل است کھ آن روز، روز جدا شدن حق از باطل است، روزي کھ بھ حکم خدا 

و قضاي او بین حق و باطل و یا بین مجرم و متقي، جدایي مي افتد . و ھر یک از دیگري متمایز مي شود)

ی

ال

ف

ص

يوِم ٱلظُّلَِّة ـ1562
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روز برپا داشتن - قیامتيوم ٱلِْقيامِة ـ1565

ی

ال

يوِم ٱلْموعوِد ـ1566

روز وعده داده شده - قیامت (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده 

شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

ال

يوم ٱلْوِعيِد ـ1567

روز وعده عذاب - قیامت (کلمھ "وعد" بدون ھمراھي با کلمھ وعید ھم معناي وعده خیر مي دھد و ھم بھ 
معناي وعده شر. ولي اگر ھر دو با ھم در کالمي بیایند، وعد بھ معناي وعده خیر و وعید بھ معناي وعده 

شّر خواھد بود. لذا خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت ولي خلف وعید نشانھ ي كرم و لطف است بھ 
عبارتي اگر بگویي پاداشي مي دھم و ندھي زشت است اما اگر بگویي تنبیھ و عقابي خواھم كرد و بعد نكني 

نشانھ ي بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالي ھرگز ُخلف وعده نمي كند ولي 
ممكن است از لطف و كرمش، خلف وعید كند)

ی

ال

ی

يوِم ٱلْوقِْت ٱلْمعلُوِم ـ1568

روز وقت معلوم - روز ظھور امام زمان علیھ السالم (در تفسیر عیاشي از وھب بن جمیع و در تفسیر 
برھان از شرف الدین نجفي با حذف سند از وھب نقل کرده کھ گفت : از امام صادق  علیھ السالم  از ابلیس 

پرسش نمودم  و اینکھ منظور از یوم وقت معلوم در آیھ رب فانظرني الي یوم یبعثون قال فانک من 
المنظرین الي یوم الوقت المعلوم چیست ؟ فرمود اي وھب آیا گمان کرده اي ھمان روز بعث است کھ مردم 
در آن زنده مي شوند ؟ نھ ، بلکھ خداي عز و جل او را مھلت داد تا روزي کھ قائم ما ظھور کند کھ در آن 

روز موي ناصیھ ابلیس را گرفتھ گردنش را مي زند ، روز وقت معلوم آن روز است)

ی

ال

ت

ال

در این روز-در این ھنگام -در آن زمان -در آن ھنگام-امروز-آن روز- در آن روز(یوم بھ معناي مقدار 
قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي را در بر گرفتھ باشد و بھ ھمین جھت کوتاھي و بلندي این زمان 

بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در مدت زمان بین طلوع و غروب 
خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال آن نیز استعمال بشود مثًال 

بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن جماعت کھ در عبارت 
"َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس"از ھمین موارد است و منظور این است کھ :وما این روزھا [ِي پیروزي و 

ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت گیرند].

ی

ئ

کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل استعمال 
مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ باشند،مواردي 

مانند شمردن ایام (عشرة ایام - ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا اتفاق افتاده (روز 
بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را انجام دادند(روز 

احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

يوِمکُمـ1570

روزتان(یوم بھ معناي مقدار قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي را در بر گرفتھ باشد و بھ ھمین جھت 
کوتاھي و بلندي این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در مدت زمان 
بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال آن 

نیز استعمال بشود مثًال بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن 
جماعت کھ در عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس"از ھمین موارد است و منظور این است کھ :وما این 

روزھا [ِي پیروزي و ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت 
گیرند].کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل 

استعمال مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ 
باشند،مواردي مانند شمردن ایام (عشرة ایام - ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا 
اتفاق افتاده (روز بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را 

انجام دادند(روز احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

ی

ک

يومِئٍذـ1569
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يوِمِهم ـ1571

روزشان(یوم بھ معناي مقدار قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي را در بر گرفتھ باشد و بھ ھمین 
جھت کوتاھي و بلندي این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در مدت 

زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال 
آن نیز استعمال بشود مثًال بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن 

جماعت کھ در عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس"از ھمین موارد است و منظور این است کھ :وما این 
روزھا [ِي پیروزي و ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت 

گیرند].کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل 
استعمال مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ 

باشند،مواردي مانند شمردن ایام (عشرة ایام - ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا 
اتفاق افتاده (روز بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را 

انجام دادند(روز احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

ی

يوميِنـ1572

دو روز(یوم بھ معناي مقدار قابل مالحظھ از زمان است، کھ حادثھ اي را در بر گرفتھ باشد و بھ ھمین جھت 
کوتاھي و بلندي این زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف مي شود، ھر چند کھ استعمالش در مدت زمان 
بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولي چھ بسا کھ در ملک و سلطنت و قھر و غلبھ و امثال آن 

نیز استعمال بشود مثًال بھ جاي" روزي کھ فالن جماعت در آن اجتماع کردند"، مي گویند : روز فالن 
جماعت کھ در عبارت "َوِتْلَک ٱْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن ٱلنَّاِس"از ھمین موارد است و منظور این است کھ :وما این 

روزھا [ِي پیروزي و ناکامي] را [بھ عنوان امتحان] در میان مردم دست بھ دست میگردانیم [تا عبرت 
گیرند].کلمھ نھار عالوه بر معناي روز داللت بر گسترش نور نیز دارد و تنھا این کلمھ در مقابل کلمھ لیل 

استعمال مي شود ولي کلمھ یوم را در جائي استعمال مي کنند کھ قصد اشاره بھ گسترش نور نداشتھ 
باشند،مواردي مانند شمردن ایام (عشرة ایام - ده روز)،اشاره بھ مکانھائي کھ وقایع بزرگي در آن مکانھا 
اتفاق افتاده (روز بدر، روز احد، روز خندق)، اشاره بھ اجتماعات و مردمي کھ کار مھمي در آن روز را 

انجام دادند(روز احزاب و روز تمیم)،اشاره بھ حادثھ ي آن روز( روز فتح مکھ))

ی

ی

يونس ـ1573

از پیامبران الھي علي نبینا و علیھم السالم (فرزند متي علي نبینا و علیھما السالم است کھ صاحب داستان 
ماھي است (ذا النون) و از طرف پروردگار مبعوث بر اھل نینوا شد و ایشان را دعوت کرد ولي ایمان 
نیاوردند پس نفرینشان کرد و از خدا خواست تا عذابشان کند ھمین کھ نشانھ ھاي عذاب نمودار شد توبھ 

کردند و ایمان آوردند . پس خدا عذاب را از ایشان برداشت و یونس علي نبینا و علیھ السالم از اینکھ بھ این 
آساني خداي تعالي از گناھان قومش گذشت، ناراحت شد وقومش را ترک کرد و با کشتي از آن دیار رفت 

سپس خداوند ماجرایی بھ وجود آورد کھ در نتیجھ یونس بھ شکم یک ماھي بزرگ فرو رفت و در آنجا 
َھ ِإلَّا َأنَت ُسْبَحاَنَک ِإنِّي ُکنُت ِمَن ٱلظَّاِلِمیَن " خداي تعالي او را از شکم ماھي  زنداني شد تا اینکھ با گفتن "لَّا ِإَلـٰ

نجات داد و دو باره بھ سوي قومش فرستاد)

ی

س

ھجرت کند - مھاجرت کند (جزمش بھ دلیل شرط شدن براي جملھ بعدي است)يهاِجر ـ1574
ی

کھ ھجرت کننديهاِجرواْـ1575
ی

عطا مي کند - مي بخشديهب ـ1576
ی

ب

سقوط  مي کند - پایین مي افتديهِبطُـ1577
ی

ب

يهتدونَـ1578
ھدایت را مي پذیرند -ھدایت مي شوند- ھدایت مي یابند- ھدایت را با کوشش بسیار طلب می کنند و می 
پذیرند(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 

لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 
افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ت

يهتِدي ـ1579
ھدایت را مي پذیرد - ھدایت مي شود- ھدایت مي یابد - ھدایت را با کوشش بسیار طلب می کند و می 

پذیرد(اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف 
است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال 

بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ت

ی

يهجعونَ ـ1580
مي خوابند (کلمھ ھجوع کھ مصدر فعل یھجعون است، بھ معناي خواب در شب است . بعضي ھم گفتھ اند 

اصال بھ معناي خواب اندک است لذا ممکن است در عبارت "َکاُنوْا َقِلیالًَ مَِّن ٱللَّْیِل َما َیْھَجُعوَن "کلمھ ما زائده 
باشد و کلمھ یھجعون خبر باشد. "کانوا َیْھَجُعوَن": مي خوابیدند)

ی
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يهِدـ1581
ھدایت کند (اصل در معنای این کلمھ بازگشتن است. ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و 
لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی کھ باب 

افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است. جزمش بھ دلیل 
شرط شدن براي جملھ بعدي است و حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

ی

يهدونَـ1582
ھدایت مي کنند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 
نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 

کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

يهدوننا ـ1583
ما را ھدایت مي کنند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي 

مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون 
از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

نن

يهدٰي ـ1584
کھ ھدایت شود(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 
کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

يهِدي ـ1585
ھدایت مي کند(اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 
کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

يهِديک ـ1586
کھ تو را ھدایت کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

ک

يهِديکُمـ1587
کھ شما را ھدایت کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي 

مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون 
از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

ک

يهِديکُمـ1588
شما را ھدایت می کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي راھنمائي بھ سوي 

مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون 
از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

ک

يهِديِنـ1589
کھ مرا ھدایت کند (مخفف"َیْھِدَیِني". اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ 

سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است 
چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن 

است. مخفف "َیْھِدَیِني")

ی

ی

يهِديِنيـ1590
کھ مرا ھدایت کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 
کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ین

ی

يهِديِهـ1591
او را ھدایت مي کند - او را رھنمون مي شود (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است .کلمھ ھدي بھ معناي 

راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب 
نمودن آن است چون از معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و 

طلب کردن است)

ی

ی

يهِديه ـ1592
کھ او را ھدایت کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 
نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 

کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

يهِديِهمـ1593
آنان را ھدایت مي کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی
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يهِديِهم ـ1594
آنان را ھدایت مي کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب 

بھ نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از 
معانی کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن 

است.حرکت آخرش بھ دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمھ بعد است)

ی

ی

يهِديهم ـ1595
کھ آنان را ھدایت کند (اصل در معني این کلمھ بازگشتن است.ھدایت بھ معناي راھنمائي بھ سوي مطلوب بھ 

نرمي و لطف است و اھتدا پذیرفتن ھدایت و ایستادگي در راه کسب و طلب نمودن آن است چون از معانی 
کھ باب افتعال بھ معنی اصلی فعل اضافھ می کند پذیرش، کوشش و مبالغھ و طلب کردن است)

ی

ی

ھجوم مي آورند بھ طوري کھ یکدیگر را بھ شدت و زور و تھدید بھ جلو ھل مي  دھند(از اھراع بھ معناي يهرعونَ ـ1596
سوق دادن و بھ جلو ھل دادن بھ شدت و زور و تھدید است)

ی

کھ نابود کند - کھ ھالک کنديهِلکـ1597
ی

ک

يهِلکـ1598
کھ نابود شود - کھ ھالک شود(عبارت "لَِّیْھِلَک َمْن َھَلَک َعن َبیَِّنٍة َوَیْحَیيٰ َمْن َحيَّ َعن َبیَِّنٍة" یعني : تا ھالک 
گردد ھر كھ ھالك  شد از از روي دلیلي روشن و زندگی کند ھر كھ زنده ماند از روي دلیلی روشن(با این 
شرائط روبرو شدن مسلمانان با لشکر کفار در جنگ بدر، پیروزی مسلمانان جز با معجزه الھی ممکن نبود 

و این ماجرا اتمام حجتی برای ھر دو طرف بود پس قبل از انتخاب ھالکت و زندگی ابدی توسط آنان بھ 
وضوح ھر یک از دو راه برای طرفین مشخص شده بود) )

ی

ک

نابود مي شود - ھالک مي شوديهلَک ـ1599
ی

ک

نابود مي کنند - ھالک مي کننديهِلکُونَـ1600
ی

ک

خوار کنديِهِنـ1601
ی

پیروان حضرت موسي علي نبینا و علیھ السالم-یھودیان (در روایت آمده کھ یھود بدان جھت یھود نامیده يهودـ1602
شده اند، کھ از فرزندان یھودا، پسر حضرت یعقوب علي نبینا و علیھ السالم مي باشند)

ی

یھودي - پیروان حضرت موسي علي نبینا و علیھ السالم (در روایت آمده کھ یھود بدان جھت یھود نامیده يهوِدياًـ1603
شده اند، کھ از فرزندان یھودا، پسر حضرت یعقوب علي نبینا و علیھ السالم مي باشند)

ی

تا فراھم کند - تا مھیا کند (جزمش بھ دلیل جواب واقع شدن براي قبل از خود مي باشد)يهيئْـ1604
ی

ی

ئ

خشک مي شود(از مصدر ھیج است کھ بھ معناي نھایت مرتبھ خشک شدن نبات)يِهيج ـ1605
ی

ی

يِهيمونَـ1606

حیران و سرگردانند (کلمھ یھیمون از ھام - یھیم - ھیمانا است و این واژه بھ معناي آنست کھ کسي پیش 
روي خود را بگیرد و برود و مراد از ھیمان  در ھر وادي در عبارت "َأَلْم َتَر َأنَُّھْم ِفي ُکلِّ َواٍد َیِھیُموَن"، 

افسار گسیختگي آنان در سخن گفتن است، مي خواھد بفرماید : اینھا بند و باري در حرف زدن ندارند، حد و 
مرزي در آن نمي شناسند، چھ بسا کھ باطل و مذموم را مدح کنند، عینًا ھمانطوري کھ حق و محمود را باید 

ستایش کرد و بر عکس چھ بسا زیبا و جمیل را آن چنان مذمت مي کنند کھ یک امر قبیح و زشت باید مذمت 
شود و لذا چھ بسا مردم را بھ سوي باطل دعوت نموده و از حق بر مي گردانند)

ی

ی
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  ممیی قرآن کر قرآن کر ترجمه ترجمهآموزشآموزش
  به زبان سادهبه زبان ساده

  ::مقدمهمقدمه
 تواند شما را به مفهوم یس هم میر نوی زيگرچه خواندن ترجمه ها

همزمان با م ی دانستن ترجمه قرآن کر لذتِیات برساند ولی آيبایز
 همانطور که آب .ندان داردچ صد یلطفن آن، یات دلنشیخواندن آ

 که يوه اینِ رود است و مییار گواراتر از پایدن از سرچشمه بسینوش
 . دارديتررید طعمِ دلپذینیخود، از درخت بچ

 ترجمه قرآن يبرا مرحله، سهشامل  ساده ک روش ی این مقالهدر 
 شده از ی تر ، سعیجهت استفاده عموم.  استدهیم ارائه گردیکر

 . تا حد ممکن استفاده نگرددي و دستوریاصطالحات فن
 

  ::مرحله اولمرحله اول
 را که قصد ترمجه ه به لغتنامه سالم، ترمجه متام کلماِت عباريت ابتدا با مراجع

ن است که متام ين لغتنامه ايات اياز خصوص.ديد استخراج کنيآن را دار
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شه کلمه اکتفا يا ريک کلمه را ترمجه کرده و فقط به مفردات يحاالت 
 .ننموده است

به آدرس ) سالم( ميگان لغتنامه قرآن کريجهت دانلود را(
http://www.mobin110.blogfa.com/cat-18.aspx  

 )دييمراجعه منا
 

  ::مرحله دوممرحله دوم
 مجله يدهاي ق، مفعول، فاعل،فعل عيني.دي نقش کلمات را در مجله مشخص کن

معادل مسند و (ه ها، مبتدا و خربي، صفتها و مضاف ال)الت ، زمان و مکانح(
ه در مورد شیوه در ادام(دي، را مشخص کن)يا اد و گزاره فارسيه يمسندال

سپس به ترمجه عبارت  )تعیین نقش کلمات توضیح داده خواهد شد
 .ديبپرداز

 

  ::مرحله سوممرحله سوم
 آا انتخاب و آا را با ي را بران معينيبا توجه به نقش کلمات مناسبتر

 .دي کرده،  مجله مورد نظر را ترمجه کنيگذاريب مناسب با نقششان جايترت
 
 :ص فاعل يروش تشخ*
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د و نشانه آن عموماً ي آي بعد از فعل ماز حلاظ مکاينزبان قرآن فاعل در 
ـُـ  ـٌـ رويا تنويداشنت حرکت ضمه  چنانچه (. باشدي حرف آخرش مين 

 )ر باشدي پذيريحرکت حرف آخرش تغ
ا ياست " مؤمنون" و نون مثل واو فاعل مجع بسته شدن با يگر نشانه هاياز د
 . باشديجلَاِن ممثل ر" اِن"با )  بودنييدوتا(ه يتثن
د ياي قبل از فعل ب)مبتدا(است  فاعل هياعرابش شب که يامکان دارد کلمه ا*

ه در يمعادل مسند و مسندال( يمجله را به صورت اد و گزاره ان حالت يدرا
 )خرب(يا گزارشيح يه مجله توضي بقعينيم ي کنيترمجه م) ي فارسيمجالت ربط

 : شود مثليممهان مبتدا ا ي ييا عبارت ابتدايدر مورد کلمه 
 . روندي که با آا راه مييپاها: أَرجلٌ يمشونَ ِبها 

ک کلمه با اعراب قابل ي، به جای مجله  تنها "خرب"ا مهان ين گزاره يالبته اگر ا
نکه مجله ياست مگر ا) مرفوع(ه حالت فاعلی يباز هم اعرابش شب.  باشديريتغ

ه حالت يکه در آن صورت اعرابی شبشروع شده باشد " کان"با  مشتقات 
 د ريمی گ) منصوب(مفعولی

 :مثل
شه و بی اندازه آمرزنده و مهربان بوده و ياهللا مه: للَّه غَفُوراً رِحيماً ٱکَانَ 
 هست

 توانند فاقد فعل باشند که يم)هيا امسي يمجالت مبتدا، خرب(ن گونه مجالت يا
ل يتکم)  است،بود،شد،گشت(و با افعال  ندهست يفارس يمعادل مجالت ربط

 :مثل.  گردنديم
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ٱو ِبريخ با خرب استو اهللا مهيشه و بی اندازه: للَّه . 
 هنوز عيني کند يقبل از اهللا نقش آن را در ترمجه عوض من" إنَّ "اضافه شدن*

للَّه ٱِإنَّ :  کند يم) منصوب( ه حالت مفعويلياد مجله است اما اعرابش را شب
 ِبريناً خدا با خرب استيقي:خ. 

 :ص مفعول يروش تشخ*
د و نشانه آن عموماً ي آي بعد از فعل مز از حلاظ مکاينين) ا مفعولٌ بهي(مفعول

ـَـ  ـًـ رويا تنويداشنت حرکت فتحه  .  باشدي حرف آخرش مين 
د يه که مشابه قيالبته مفعولٌ ف) ر باشدي پذيريچنانچه حرکت حرف آخرش تغ(

 باشد و يل اجنام کار ميان کننده دليکه ب" فعولٌ لهم" است و يحالت فارس
ـًـ دارد ويليز تنويد حالت است، ني قيمفعول مطلق که آم به نوع#  با ن 

 منت، آن را با مفعول اشتباه نيمراجعه به حبث مربوط به آن در ادامه مه
مثل کلمات بعد . ز حالت منصوب دارنديگر نيالبته کلمات د.د گرفتيخنواه

 ي که برايکلمه ا(زيو مت) ح در ادامهيتوض(و منصوب به نزع خافض" اإلَّ"از 
ت احد ي رأاين"د مثل کوکباً در ي آيا مجله ماقبل خود ميرفع اام از اسم 

 ") عشر کوکباً
ه يا تثني" نيمؤمن" و نون مثل ي مجع بسته شدن با مفعول يگر نشانه هاياز د

  باشدييِن مرجلَمثل  " ـَيِن "با ) ييدوتا(شدن 
 ي آن کسره ـِـ ميد و به جاري گيفتحه ـَ من" مؤمنات" مثل مجع مؤنث*
ـَـ رويپس در ا. دريگ  حرف ين حالت اگر مفعول شد، حرکت فتحه 

ـِـ ميست و به جايآخرش ن  .دري گي آن کسره 

www.takbook.com



 
 )حالت ، زمان و مکان(د يص قيروش تشخ*
... ،ِبـ و ي،ِف ِمن،ِايلري نظين قسمت از مجله معموالً با حروف اضافه ايا

 . شوند يشروع م
 ـً آمده ني با تنويدر آخر مجله کلمه ا" يطَهرکُم تطِْهرياً "ري نظدر مجاليت *

 ي به آن  مفعول مطلق مي کند از حلاظ دستوري مانيکه حالت اجنام فعل را ب
شده  که مفعول مطلق واقع ي کلمه ا ترمجه به معيني موارد برانيدر ا. نديگو

 ي مثالً ترمجه منونه مي کني ماضافهرا  "  و وصف نشديننگفتين" است عبارت 
 نگفتين و وصف  پاک کردين،ميمشا را پاک منود:  شوديمطرح شده م

 )ناشدين
 :ص صفت يروش تشخ*

د و اعرابش ي آي م، کنديفش مي که توصيا مهان امسيبعداز موصوف صفت 
 . باشديه موصوفش ميشب

 کتاب روشنگر: لْمِبِني ٱ لِْکتاِبٱ: مثل
 :هيص مضاف اليروش تشخ*

 ،اگر اعرابش قابل تغيري باشد عينيبعد از مضاف و به صورت جمرور است 
ـِـ حرکت آخرش کسره ـٍـيا تنوي   است با ي و نون مجع بسته شده ن 

 . شوديم) ييدوتا(ه يرجلَيِن تثنمثل  " ـَيِن "و با " مؤمنني"مثل 
 اِت کتابيآ: لِْکتاِب  ٱَءايات :مثل
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 . گريديو تنوين من" لا"مضاف *
 

  :: ترجمه ترجمهییللیینکات تکمنکات تکم  
وبعد از آن فاعل به صورت اسم ) مجله فعليه(اگر مجله با فعل شروع شود*

فعل به صورت مفرد آورده مي شود ) نه اينکه جزءفعل باشد(ظاهر بيايد
ريب مهيشه  بعد از در واقع حمل فاعل در ع.اگرچه فاعل آن مثني يامجع باشد

فعل مي باشد وآن چه قبل از فعل مي آيد گرچه از حلاظ ترمجه فاعل است 
ويل در عريب مبتداست نه فاعل و مجله حاصل يک مجله امسيه يا مبتدا خربي 

دروغ را ):۱۰۵حنل...(للَِّه ٱلَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبئَاياِت ٱلْکَِذب ٱِإنما يفْتِري .است
 ...هاي خدا را باور ندارند  سازند که آيه ين ميفقط کسا

 براي مجع مکسر ضمري و فعل به صورت مؤنث  مي ميغالباً در قرآن کر*
اما از حلاظ دستورزبان عريب به هر دوصورت مذکر و مؤنث جماز مي (آيد

 و فعل مفرد ريضم)  العقوليذو( از صاحبان عقل ري غي برااز طريف). باشد
 .دي آيز فعل مفرد مي مجله با فعل شروع شود ند البته اگري آيم

 :مثال 
پيش از : ولَقَد کُذِّبت رسلٌ من قَبِلک فَصبرواْ علَٰى ما کُذِّبواْ حتٰى أَتاهم نصرنا

 ي ورزيدند تا ياري تکذيب شدند و بر تکذيب که ديدند، شکيبايتو رسوالين
 )۳۴انعام.(ما به آنان رسيد
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راي بيان  يک واقعيت حتمي و مهيشگي از زمان گذشته ساده استفاده مي ب*
 :شود
بسيار آمرزنده )مهيشه (خداوند ) :۹۶نساء(للَّه غَفُوراً رِحيماً ٱکَانَ ...

 .)مغفرت و رمحت صفت خداي تعايل است(ومهربان است
ا ٱواهسالَ أَردار ساخته و کوهها را ريشه):۳۲نازعات(لِْجب". 
مي دهد اما يکي از )آيا(وقيت به کلمات اضافه مي شود غالباً معين )أَ(ف حر*

مواردي که معين آن متفاوت است در غاليب  است که جهت بيان تساوي دو 
 )تسويه(مورد استفاده مي شود

 :مثال
): ۶بقره(ِمنونَلَِّذين کَفَرواْ سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم لَا يؤٱِإنَّ 

کسانيکه کافر شدند بر ايشان يکسان است چه ايشانرا اندرز بکين و چه 
 اندرز نکين اميان مني آورند

چه آنان را خبوانيد و ):۱۹۳اعراف(سواٌء علَيکُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صاِمتونَ 
 .چه ساکت مبانيد نتيجه يکسان است 

 : شرط به صورت جمذوم مي آيددر مجالت شرطي فعل جواب*
مرا خبوانيد تا استجابت کنم ):... ۶۰غافر...(دعوِني أَستِجب لَکُمٱ...

 ...مشارا
 اضافه کنيم) تا(وبايد به ترمجه فعل جواب شرط يک 
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 مي آيد گاهي فعل بعد از خود "آنچه"در ترمجه گاهي به معناي "ما "کلمه *
را به اسم بعد از خود نسبت مي "نيست"را منفي مي کند و گاهي فعل ربطي 

 :دهد مثاهلاي زير به ترتيب در مورد حالتهاي فوق است
 ِتيدع يا لَدذَا مه هقَالَ قَِرينگويد اين است  فرشته موکل بر او مي):۲۳ق(و

 . نزد من حاضر است) از نامه عمل او(آنچه
 هتيا أَطْغا منبا به طغيان وا نداشتم پروردگارا من او ر): ۲۷ق(ر 

 "و من نسبت به بندگان ، ستمکار نيستم ): ۲۹ق(وما أَناْ ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيِد 
با رفنت افعال ازثالثي جمرد به بااي ثالثي مزيد معاين آا هم دچار تغيريايت *

 :مي شود
أَخرج (متعدي کردن-۱:بعضي ازموارد استعمال باب افعال در قرآن کرمي *
فلما رأينه أ (صفيت هم ريشه با فعل را در مفعول يا غري از آن يافنت-۲، )

، )فأَقربه( وارد زمان يا مکاين شدن-۴،)أَمثَر( داراي چيزي شدن-۳،)کبرنه
دادگران وعدالت گستران، قَاِسطُونَ :مقِْسِطني( متضاد معين ثالثي جمرد-۵
 )مايلني به سوي باطل:

، )نزّلَ(متعدي کردن-۱: باب تفعيل در قرآن کرمي بعضي از موارد استعمال*
کيفيت عايل -۳،)غَلَّقَِت األبواب (داللت بر زيادي فعل يا فاعل يا مفعول -۲

-۵، ) إنا حنن نزلنا الذکر(تدرجيي بودن-۴، ) لرؤياٱقَد صدقْت (اجنام فعل
 -۶،)للَِّهٱم حرماِت ومن يعظِّ(صفيت هم ريشه با فعل را براي مفعول قائل شدن
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بيم دارمي در آزارمان زياده : ِإننا نخاف أَن يفْرطَ علَينا(متضاد معين باب افعال 
 )آا هرگز کوتاهي مني کنند:رويکند ،هم لَا يفَرطُونَ

ربنا (متعدي کردن -۱: بعضي ازموارد استعمال باب مفاعله در قرآن کرمي*
نيب اِعدا بفَاِرن(مشارکت دراجنام فعل توسط دو يا چند نفر-۲، ) أَس ماهفَس

 ٱفَکَانَ ِمن ِضنيحد( داللت بر زيادي فعل يا فاعل يا مفعول -۳،)لْم لَقَد
 کٱَءاثَر ( هم معين با ثالثي جمرد-۴،)للَّه ملَهٱقَات للَّه( 

فَتلَقَّٰى ( قبول اثر فعل-۱:بعضي از موارد استعمال باب تفعل در قرآن کرمي*
 وه هِه ِإنلَيع اباٍت فَتِه کَِلمبِمن ر مٱَءاد ابوٱلتِحيمتظاهر به دارا -۲، ) لر 

و من از ) : ۸۶ص(لْمتکَلِِّفنيٱوما أَناْ ِمن (بودن يک صفت بدون داشنت آن 
اجنام فعل به تدريج -۳)دندبن آا نيستم که چيزي را که ندارند به خود مي

) لَمعي ٱقَد تسلّل آن است که کسي خود را از ميان ٱللَّه،لَّلُونَ ِمنکُمستي لَِّذين
مجعييت کم کم وآرام آرام بريون کشد به حنوي که خنواهد کسي متوجه 

 )لْأَشقَٰيٱويتجنبها ( دوري کردن فاعل از ريشه ي فعل -۴)شود
تعاونواْ ( مشارکت -۱:ارد استعمال باب تفاعل در قرآن کرميبعضي از مو*

به زمني سنگيين ):۳۸توبه(لْأَرِضٱثَّاقَلْتم ِإلَي ٱ(تظاهر-۲)لتقْوٰيٱلْرب وٱعلَي 
يتحاکَمواْ ِإلَي (قبول اثر فعل -۳) )خودتان را ناتوان جلوه مي دهيد(کنيد  مي
 )داوري طاغوت مي کنيد قبول حکم و):۶۰نساء(لطَّاغُوِتٱ

وِقيلَ ( قبول اثر فعل -۱:بعضي از موارد استعمال باب افتعال در قرآن کرمي*
و به مردم گفتند آيا مشا مجع مي شويد ):۳۹شعراء(ِللناِس هلْ أَنتم مجتِمعونَ
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براي ): ۲۸۶بقره(کْتسبت ٱلَها ما کَسبت وعلَيها ما (  کوشش و مبالغه -۲)
) اوست هرچه کسب کرده و بر عليه اوست آنچه به زمحت به دست آورده

عذرخواهي ):۶۶توبه(لَا تعتِذرواْ قَد کَفَرتم بعد ِإمياِنکُم ( کردن طلب-۳
: قْترب ٱ(هم معين با ثالثي جمرد -۴)نکنيد ، که بعد از اميانتان کافر شديد 

اين ):۱۹حج(ختصمواْ ِفي ربِهم ٱهذَاِن خصماِن (مشارکت -۵)نزديک شد
در مورد پروردگارشان با يکديگر خماصمه دو طايفه دمشنان هم هستند که 

 ) کرده اند
 – تفْعال –فَعال :  رودی هم به کار میگري دی در وزاليمصدر باب تفع*

 سالم-تذکرة-تکرار: لندي هم مصدر باب تفعريتفِْعلَة  پس کلمات ز
 
 مورد استفاده باب انفعال*
ضِرب ٱنا ِإلَٰي موسٰي أَِن فَأَوحي(تنها معناي باب انفعال اثر پذيري است *

 اکصعفَـٱب رحٱلْب به موسي وحي کردمي که عصاي ) : ۶۳شعراء(نفَلَق
 )خويش را به دريا بزن ، پس بشکافت

-يفْعلُّ-افْعلَّ(بعضي از موارد استعمال باب افعالل در قرآن کرمي*
صورتش به : داً ظَلَّ وجهه مسو( داخل شدن در ريشه فعل -۱):افِْعالل

روزي که چهره هايي بسيار : يوم تبيض وجوه (مبالغه -۲)سياهي گراييد
 )سفيد مي شود
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 با  طلب کردن-۱:بعضي از موارد استعمال باب استفعال در قرآن کرمي*
 -۲ دطلب ياري کردنبا ایت تالش از مشا ) ستنصروکُم ٱ (ایت تالش

لْأَرِض ٱستضِعفُواْ ِفي ٱلَِّذين ٱونِريد أَن نمن علَي ( افنتمفعول را داراي صفيت ي
-۳)و خواستيم بر آنان که در زمني ضعيف مشرده شدند منت يم)۵قصص(

) ۵۷هود(ويستخِلف ربي قَوماً غَيرکُم (قرار دادن ماده ي فعل براي مفعول 
 تغري حالت -۴)مشا قرار مي دهدجانشيين را پروردگارم براي قومي غري از 

) ها آن جوانه)(۲۹فتح(ستوٰي علَٰي سوِقِهٱستغلَظَ فَـٱفاعل به حاليت ديگرفَـ
مطاوعه يا اثر پذيري -۵)ايستد شود و مستقيم بر پاي خود مي کلفت وستربمي

 )مرتکب گناهي شدند: ستحقَّا ِإثْماً ٱ(
اهرش معين مي شود و اين قسم فعل برعكس ظ" أَنْ" گاهي بعد از كلمه *

 : در کالم باشد ، شايع است مانند"أن"استعمال در جائي که حرف 
لِْکتاب علَٰي طَاِئفَتيِن ِمن قَبِلنا وِإن کُنا عن ِدراسِتِهم ٱأَن تقُولُواْ ِإنما أُنِزلَ 

 اِفِلنيه پيش از ما و تا نگوييد کتاب آمساين فقط بر دو دست):۱۵۶انعام(لَغ
 .نازل شده و ما از خواندن آن غافل بودمي 

 نيبٱيِضلُّواْ وأَن ت لَکُم ٱللَّه ِليمٍء عيِبکُلِّ ش خدا براي مشا بيان ):۱۷۶نساء(للَّه
 . کند تا گمراه نشويد ، و خدا به هر چيزي دانا است مي

 ِعظُکُمداًٱيواْ ِلِمثِْلِه أَبودعأَن ت للَّه ِمِننيؤم مخدا به مشا مؤمنان ):۱۷نور( ِإن کُنت
 . کند و زار ديگر اگر اهل اميانيد گرد اين سخن نگرديد موعظه مي
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 ِسکملَي ٱيع قَعاَء أَن تمِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه ِإنَّ ٱلسِبـٱلْأَر ٱللَّه ِحيمر وفؤاِس لَرلن
 جز به اذن وي به زمني نيفتد که خدا با دارد تا آمسان را نگاه مي):۶۵حج(

 . مردم مهربان و رحيم است
 کُونَ ِمنأَن ت ي أَِعظُکٱِإن اِهِلنيتو را پند مي دهم تا از جاهالن ):۴۶هود(لْج

 "نباشي
را به معين مجله اضافه " فقط"آوردن جار و جمرور در ابتداي مجله ، کلمه *

مؤمنان بايد فقط ):۱۲۲آل عمران " (لْمؤِمنونَٱوکَِّل للَِّه فَلْيتٱوعلَي : "مي کند
 به خدا توکل کنند

بعد از آن متعدي "بِـ" با افزوده شدن) بدون مفعول(تعدادي از افعال الزم *
جاَء ) "الزم(يكي از مشا آمد" : جاَء أَحد منکُم :"مي شوند مانند)مفعول دار(

بردن فعل ثالثي جمرد به بااي افعال و ). يمتعد(موسي آن را آورد"ِبِه موسٰي 
پس از آن "فَخرج ِمنها :"باب افعال:تفعيل نيز مهني خاصيت را دارد مانند 

اوست كه كافران را خارج "لَِّذين کَفَرواْ ٱلَِّذي أَخرج ٱهو )"الزم(خارج شد 
نزلَ "،)الزم(به حق نازل شد " لْحق نزلَ ٱِبـ: "باب تفعيل) متعدي(كرد

 کلَيٱع ابمتعدي(برتو كتاب را نازل كرد" لِْکت.( 
ِإن :منفي ترمجه مي شود مانند " إن"فعل بعد از " إلّا"و" إن"در ترکيب *

 جز به مسخره ات منيگريند: يتِخذُونک ِإلَّا هزواً 
 حرف۱۲هرگاه فاء الفعل در بااي تفعل وتفاعل يکي از*
اين دو )ت(باشد جايز است حرف ) س،ش،ص،ض،ط،ظت،ث،ج،د،ذ،ز،(
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باب را مهجنس فاء الفعل کرده در آن ادغام کنيم و براي پرهيز از ابتدا به 
تثاقَل     ثَثاقل    ثْثاقل    اثْثاقل    :ساکن از يک مهزه وصل کمک مي گريمي 

 ثَّاقَلَ ٱ
به معين زمانيکه، به " آ ملّ" و " ِإذْ"، " أذا"هنگاميکه با استفاده از کلمايت نظري*

: روايت گذشته پرداخته شود فعل مضارع را مي توان ماضي، معين منود مانند 
فَلَم يک ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَواْ "،"لسبِت ِإذْ تأِْتيِهم ِحيتانهمٱِإذْ يعدونَ ِفي "

 "بأْسنا 
يک حرف اضافه "  براي مردم سود دارد"": لناسٱينفَع "در عبارايت نظري*

حذف گرديده و به جاي آن کلمه بعد از حرف اضافه حمذوف منصوب مي 
" ناس " کلمه .گردد البته بايد در ترمجه معادل آن حرف اضافه را بياورمي 

 .اصطالحاً منصوب به نزع خافض است
آن تركيب لِـ با فعل مضارع نيز فعل امر مي سازد و چنانچه قبل از *

": فَلْيأْکُلْ"بيايد ،  اين الم ساكن مي شود مثل " فَـ"يا " ثُم"،" و"حروف ربط 
 .بايد كه خبورد

وزن فَعلَة   وزن  خمصوص افاده نوع است مانند نزلة يعين نوع خاصي نزول *
ويا به معين يک بار اجنام کاري است که در آن صورت به معين يک نزول مي 

 شود
 غهي غفور هم صفت مشبهه است و هم صاي ميل مانند رح فعواي ليوزن فَع*

 اندازه بودن را به صفت مربوط به آن  بودن و يبيشگي مه معينعينيمبالغه  
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 صفت يگاه.  اندازه مهربان و يبشهي مهعيني" ميرح" کند مثالً ياضافه م
" حيمس" رود مثل کلمه ي به کار مزي اسم فاعل ناي اسم مفعول يمشبهه به جا

 "مسح کننده" دهد و هم يم"مسح شده "م معينکه ه
 
 شناخته اي آا را اصطالحاً معرفه ي اسامياضافه منودن الف و الم به ابتدا*

 حالت عالوه بر اشاره به شناخته شده بودن آن کلمه ني کند در ايشده م
بشِر " شود مانند ي در ترمجه به آن اضافه مزين" مهه " معيني خماطب گاهيبرا
 انمي که ابه کساين:  شودي اش مکه معين" لصاِلحاِتٱ َءامنواْ وعِملُواْ ِذينلَّٱ

را اجنام دادند ) ينشينه به صورت گز(ستهي شاي کارهايآوردند و مهه 
 .بشارت بده

 
 ي قبلنهي عالوه بر اشاره به ناشناس بودن و بدون زمزينکره آوردن امسها ن*

 بودن زي اشاره به ناچي به نوع مجله گاهبودن آن کلمه در ذهن خماطب بسته
:  ِإلَّا متاع لْئَاِخرِةٱ ِفي لدنياٱ لْحياةُٱوما " کند مانند يمقدار و ارزش آن م

 به عظمت يو گاه" ستي نزي ناچي جز متاعرت با آخسهي در مقااي دنيزندگ
 است که ميعظ  آنان مغفريتيبرا: لَهم مغِفرةٌ" منتظره بودن آن مثلريو غ

 " کردنديتصورش را هم من
 باشد ضمائر مربوط به آن گروه ي که شامل هم مردان و هم زنان ميگروه*

لْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحواْ بين ٱِإنما " آيد مانند عبارت يبه شکل مذکر م
کُميوينوع( هستندجز اين نيست که مهه مؤمنان، برادران و خواهراين: أَخ 
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پس بني برادران و خواهرانتان را اصالح )  بني آاستيبرادر و خواهر
للَّه ِليذِْهب عنکُم ٱِإنما يِريد " نيمهچن"  رابطه بني آا شويديباعث بود(کنيد
ست که اهللا اراده کرده که يجز اين ن: لْبيِت ويطَهرکُم تطِْهرياًٱلرجس أَهلَ ٱ

 ين خانه برطرف سازد و به شکليها را از مشا اهل ايو آلودگها يديمهه پل
 اهللا عليه و آله و سلم و يکه اشاره به عصمت پيامرب صل"  مشا وصف ناشدين

 و امام حسن ني، حضرت فاطمه، امام حسيشان شامل امام عليت اياهل ب
ها ينکه در اين مجع حضرت زهرا سالم اهللا عليهم السالم دارد که با ايعل
 ن عبارت مذکر آمده استيثند، ضمائر در امؤن
 شود در يختم م) يوا( از حروف علة يکيشه آا به ي که ردر مورد افعايل*

 يقاً هم شکل مي باب تفعل و مضارع جمزوم آا دقيغه ها ماضي صيبرخ
 يص داد که آن را ماضيت فعل در مجله تشخيد با توجه به موقعيگردند که با

 : مثلعا مضاريم يترمجه کن
 باب ياگر ماض( و برکت رشد دادري در جهت خ-پاک کرد   :تزکَّٰى

 ") که پاک کرديرستگار شد کس: قَد أَفْلَح من تزکَّٰى: "تفعل باشد مثل 
 که پاک - ايبي و برکت رشد ري که در جهت خ-که پاک شوي  :تزکَّٰى
و هر کس : ما يتزکَّٰى ِلنفِْسِهومن تزکَّٰى فَِإن: "اگر مضارع جمزوم باشد مثل(کرد

 مجله يکه چون شرط برا"  خودش پاک کردهيکه پاک کرد پس فقط برا
 ) شده جزم گرفته استيبعد
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 باب تفعل باشد مثل ياگر ماض( برگشتند-رو گرداندند-پشت کردند: تولَّواْ
" : ِهملَيع ا کُِتباْ ِإلَّا قَِلٱفَلَملَّووالُ تلِْقتمهنجنگيدن بر آنان پس وقيت: يلًا م 

 )" از آايمگر اندک رو گرداندندواجب شد 
اگر مضارع جمزوم (( که برگرديد-ديکه رو گردان-دي که پشت کن:تولَّواْ

پس اگر که رو : فَِإن تولَّواْ فَقَد أَبلَغتکُم ما أُرِسلْت ِبِه ِإلَيکُم: "باشد مثل
به يقني من به مشا رساندم آنچه را در موردش به سوي مشا پس برگردانيد 

 ) شده جزم گرفته استي مجله بعديکه چون شرط برا" فرستاده شدم
************************************* 
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گروه قرآن کانال قرآنٌ مبین نسخه ي به روز شده این نوشتار را از 
 السالم، مبین حضرت سید عالء الدین حسین بن موسی علیهما

 با گروه قرآنی دریافت نموده همچنین از سایر تولیدات این شیراز
 :عناوین ذیل به صورت رایگان بهره مند شوید

 آموزش قواعد روخوانی و تجوید قرآن کریم با استفاده از شعر و *
 نقاشی و فیلم و نرم افزار

 نرم افزارهاي حفظ قرآن کریم حین نقاشی*
با ترجمه و توضیح بیش ) نامه قرآنی سالملغت(لغتنامه قرآن کریم *

 هزار کلمه قرآن کریم12از 
 )قرآن مبین(مفهومی قرآن کریمکلمه به کلمه همراه ترجمه ترجمه *
 آموزش ترجمه قرآن کریم به زبان ساده *
 پرسش و پاسخهاي قرآنی*
  آداب اجتماعی در قرآن کریم*
ه صورت شعر معانی و تفاسیر سوره هاي جزء سی ام قرآن کریم ب*

 و سرود
 )معجزات علمی قرآن کریم(مجموعه قرآن و علم روز *
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مجموعه ي کارتهاي قرآن و ترجمه به دو شیوه ي سرودهاي *
 )آموزش معنی به کمک شعر و نقاشی(قرآنی و یک آیه ، یک نقاشی

بحثهاي روایتی و تفسیري و نقل احادیث مربوط به آیات قرآن *
 و  "آیات مثانی" ، " یک حدیثیک آیه"کریم در مجموعه هاي 

 ... و "کلمات معجزه"
 11/11/1401علی اکبر رستگار 

 گروه قرآن مبین 
 حضرت سید عالء الدین حسین بن موسی علیهما السالم، شیراز

www.mobin110.blogfa.com 
 https://t.me/QURANMOBIN110: کانال تلگرامی
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