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 معنی /عبارتکلمه معنی / عبارت کلمه

 کینه بغضاء کشیش قسیس

أعینهم تفیض من 

 الّدمع

 بازمی داردّیصدّ  چشمانشان اشک می بارد

 دست بردار، نهی پذیرّمنتهون گواه شاهد

 گناهّجناح سوی ما آمده جاءنا

 خوردندّطعموا آرزو داریم نطمع

 نیزه هاِّرماح پاداش داد أثاب

 محرم، در لباس احرامُّحُرم قرین کند یدخل

د بخاطر آنچه گفتند بما قالوا  کسی که کار را عمدی انجام دهدّمتعم 

 چهارپایانَّنَعم دروغ پنداشتند کّذبوا

 دو عادلّذواعدل حرام نکنید التحّرموا

 قربانی بی نشانَّهدی پاکیزه ها طّیبة

 چیزی که به کعبه برسدّبالغّالکعبة متجاوز ّمعَتدی

 معادلَّعدل یهودهب لغو

 کیفر سنگینّوبال سوگندها أیمان

 عفو کردّعفا عقد بستید عّقدتم

 گذشتَّسلَف از متعارف آنچه می خورانید ما ّتطِعمون طِ أوسَ ِمن 

 مسافرانّسی ارة لباس دادن، پوشاندن 2ککسوة

 مُحرِمُّحُرم آزاد کردن تحریر

 مایه قوام کارّقیام برده رقبة

 قربانی های نشان دارّقالئد سوگند خوردید حلفتم

 آشکار می کنیدّتبدون قمار میسر

 به شگفت آوردّأعجب بت ها أنصاب

 موجب اندوهتان شودّتسؤکم تیرهای بخت آزما أزالم

 فرا رسیدَّحَضر پلیدی رجس

 در سفر بودیدّضربتمّفیّاألرض افکندکه  أن یوقع

 شکّریب مرتکب معصیت شد إستحق إثما

 

 



 معنی /عبارتکلمه معنی / عبارت کلمه

 آفرینندهّطرفا دو نفر قیام می کنند یقومان

 اگر به تو زیانی برساندّإنّیمسسکّبُضرّ  جایگاه مقام

 برطرف کنندهّکاشف نزدیک تر أولیان

 گواهی می دهیدّتشهدون درست تر أحق

 بیزارّبرئ میانسالی کهل

 می پنداریّتزعم متعلیم داد علّمت

 امتحانّفتنه شکل هیئت

 سرپوشّأکن ه بهبود بخشیدی تبریّ 

 فهم آن نکنندّیفقهوهّ()الأن کور مادرزاد أکمه

 گوش هاّاذان کسی که پیس دارد أبرص

 سنگینیّوقر زنده کردن مردگان تخرج الموتی

 افسانه هاّاساطیر باز داشتم کففت

 دندور می شوّینئون نازل کننده منّزل

 نگاه داشته می شوندّوقفوا مراقب رقیب

 آشکار شدّبدا مقتدر شکست ناپذیر عزیز

 شدندنهی ُّنهوا معادل می کند یعدل

 ما زنده شونده نیستیمّماّنحنّبمبعوثین مدت تعیین شده أجل مسّمی

 ناگهانّبغتة یدشک می کن تمترون

طنا رویگردان ُمعِرض  کوتاهی کردیمّفر 

 چه بد استّأالّساء قوم قرن

 انکار می کنندّیجحدون قدرت دادیم مکّّنا

 سخنانّکلمات باران پیاپی فرستادیم أرسلنا السماء مدرارا

 

 

 

 

 

 



 معنی /عبارتکلمه معنی / عبارت کلمه

 اهل یقینّموقن ریشه دابر

 شد تاریکّنّ جَّ مهر ختم

 ، طلوع کنندهطالعّبازغة آشکار جهرة

 مجادله کردّحاجّ  گاهصبح غداة

 حجت برترّسلطان شامگاه عشیّ 

 منزلت و شأن را نشناختندّماّقدروا جویند او را میرضای  یریدون وجهه

 سکرات، سختی هاّغمرات تا اینکه ایشان را طرد کنی فتطردهم

 خواریُّهون تا روشن شود لتستبین

 تک تکّفرادی جدا می کند یقص

 پشت سر گذاشتیدّکمورهُّظُّوراءّ کنندهجدا  فاصل

 هسته هاّنوی برگ درخت ورقة

 ودیعتگاهّمستودع انجام دادید جرحتم

 روی هم چیده شدهّمتراکب فرشتگان محافظ حقظة

 خوشه های خرماّقنوان گروه ها عِشیَ 

 ابداع کنندهّبدیع یاوه گویی می کنند یخوضون

 همسرّصاحبة از یاد شما می برد ینسین

 باریک بینّلطیف منشین ال تقعد

 روشنگری هاّبصائر رها کن رذَ 

 شما چه می دانیدّماّیشعرکم که گرفتار شود أن تبسل

 وا می گذاریمَّنَذرهم محاصره شدند اُبسلوا

 سرگشته ماندنّیعمهون عقب گرد کنیم نرّد علی أعقابنا

 مرا هدایت کردّهدین به هوای نفس انداخت إستهوت

 

 نکته:*

 اگر ترجمه کلمه ای را در آیه متوجه نشدید از خود کلمه در ترجمه فارسی استفاده کنید به عنوان مثال:

  ترجمه کنید. «ملکوت آسمان ها»را به  «واتاملکوت السم»عبارت 

 


